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Sumar
Fondurile europene oferă diverse oportunităţi de
completare a finanţării măsurilor de conservare a naturii la
nivel naţional, regional şi local în statele membre pentru
păstrarea capitalului natural valoros şi a peisajelor culturale.
Abordarea europeană pentru finanţarea reţelei Natura
2000 propune ca toate măsurile de conservare a naturii să
fie integrate în toate fondurile UE. Perioada de finanţare
curentă, 2007-2013, a demonstrat un potenţial crescut de
finanţare a promovării biodiversităţii şi naturii în cadrul
Programelor Operaţionale finanțate prin Fondul European
de Dezvoltare Regională (FEDR). Într-adevăr, s-au alocat
3,8 miliarde de Euro pentru investiţiile legate de natură
pe ansamblul Programelor Operaţionale FEDR. Cu toate
acestea, actualele alocări de fonduri şi oportunităţi de
proiecte variază enorm de la o ţară la alta în UE.
Obiectivul general este îmbunătăţirea politicilor şi
practicilor regionale care vizează promovarea şi păstrarea
patrimoniului natural şi a biodiversităţii, precum şi
conservarea naturii prin sporirea oportunităţilor de
finanţare a acestor măsuri prin FEDR şi îmbunătăţirea
efectelor acestora.

Evaluarea valorii socio-economice a
naturii
Pentru a evalua valoarea socio-economică a naturii este
foarte important să definim Serviciile de Mediu (ES –
Ecosystem Services), care includ atât procesele naturale
cât şi resursele pe care oamenii le dobândesc de la natură.
Mai precis, putem distinge: servicii de furnizare – bunuri
sau produse furnizate de un ecosistem; servicii de reglare
şi susţinere – beneficii obţinute din controlul sau procesele
naturale ale unui ecosistem; servicii culturale – beneficiile
nemateriale oferite de un ecosistem, prin frumuseţea
peisajelor de care se pot bucura turiştii sau valoarea
spirituală a unor situri naturale; şi servicii de suport – adică
serviciile ce sunt necesare pentru producerea tuturor
celorlalte servicii de mediu, cum sunt formarea solului,
fotosinteza şi ciclul elementelor nutritive.
În practică, evaluarea beneficiilor socio-economice
generale oferite de natură (inclusiv de siturile Natura
2000) este o combinaţie de estimări calitative, cantitative
şi financiare. Şi aceasta, din simplul motiv că elaborarea
estimărilor financiare tinde să fie complexă şi consumatoare
de resurse; aşadar, utilizarea estimărilor calitative şi
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cantitative, acolo unde este necesar, este adesea abordarea
cea mai practică. Cu toate acestea, se recomandă în general
să se încerce estimarea valorii economice a celor mai
importante servicii de mediu dintr-un sit.
Evaluarea beneficiilor presupune două etape principale:
o evaluare rapidă a potenţialelor beneficii şi o estimare a
valorii diferitelor servicii de mediu asociate cu Natura 2000,
precum şi a altor posibile beneficii socio-economice.
Scopul evaluării generale rapide a posibilelor beneficii
este unul triplu. În primul rând, ajută la obţinerea unei
imagini de ansamblu a întregii game de servicii oferite
de situl respectiv, inclusiv o evaluare iniţială a relativei lor
importanţe; în al doilea rând, furnizează îndrumări privind
modul de interpretare a rezultatelor preliminare şi de
comunicare a acestora factorilor interesaţi relevanţi. În
fine, cadrul de evaluare ajută la identificarea acelor servicii
de mediu care ar putea fi selectate pentru o analiză mai
amănunţită.
Înainte de începerea evaluării, este recomandabil să se
definească în mod clar aria proiectului şi să se culeagă
datele statistice relevante ori să se evalueze disponibilitatea
acestora. Dacă este vorba de un sit Natura 2000 mai mic,
ar putea fi utilă includerea zonelor din proximitate care au
legături funcţionale cu situl respectiv. Din punct de vedere
al disponibilităţii datelor, ar putea fi de asemenea utilă
folosirea graniţelor administrative, deoarece acestea sunt
adesea asociate cu eligibilitatea fondurilor regionale. Totuşi,
pentru a obţine rezultate ecologice optime, trebuie să se
acorde prioritate graniţelor ecologice.

Obţinerea de finanţare de la FEDR
Politica regională a UE a fost concepută cu scopul de a
promova o dezvoltare coerentă a întregii comunităţi,
reducând disparităţile între nivelurile de dezvoltare ale
diferitelor regiuni. Ea este susţinută de trei instrumente
de finanţare specifice: Fondul de Coeziune şi două fonduri
structurale, Fondul European de Dezvoltare Regională
(FEDR) şi Fondul Social European (FSE), dintre care FEDR
şi Fondul de Coeziune sunt cele mai relevante pentru
finanţarea acţiunilor de conservare a mediului înconjurător.
FEDR contribuie la reducerea discrepanţelor dintre
nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni europene
şi la recuperarea decalajului regiunilor cel mai puţin
favorizate, incluzând aici zonele rurale şi urbane, zonele

cu un handicap geografic sau natural, cum sunt insulele,
regiunile muntoase, regiunile slab populate sau zonele de
graniţă. Politica regională a UE are trei obiective principale:
Convergenţa, Competitivitatea regională şi ocuparea
forţei de muncă şi Cooperarea teritorială europeană.
La nivel naţional, Fondurile Structurale sunt administrate pe
baza Programelor Operaţionale (PO), care sunt negociate
între Statele Membre şi Comisie. PO sunt documente ce
definesc priorităţile Statului Membru (şi/sau ale regiunilor),
precum şi modul în care acesta îşi va conduce programarea.
În general, o implementare eficientă şi eficace a acţiunilor
susţinute de FEDR depinde de buna administrare şi de
existenţa unui bun parteneriat între toţi actorii teritoriali
şi socio-economici relevanţi şi, îndeosebi, între autorităţile
regionale şi locale, precum şi orice alte organisme
interesate, în timpul diferitelor etape de implementare ale
programelor operaţionale co-finanţate de FEDR.
Conform unei Analize a 46 de Programe Operaţionale
selectate în cadrul proiectului SURF Nature, PO sunt în
general structurate în cinci părţi: analiza SWOT, strategia
programului, priorităţi şi obiective, rezumat financiar
şi evaluare. Nucleul unui Program Operaţional este
reprezentat de descrierea obiectivelor şi priorităţilor sale,
cu posibile măsuri. Aceasta este partea care determină ce
măsuri şi ce activităţi sunt eligibile şi ar putea fi finanţate
în cadrul programelor. Totuşi, disponibilitatea fondurilor
şi măsurile relevante depind de Programele Operaţionale
regionale sau naţionale efective ale fiecărui Stat Membru.

bine definiţi, inclusiv grupul ţintă principal şi beneficiarii
finali, o coordonare bine definită, planuri de management
şi finanţare, un sistem de monitorizare şi evaluare (care
să ajute gestiunea rezultatelor) şi un nivel corespunzător
de analiză financiară şi economică, indicând că beneficiile
proiectului îi depăşesc costurile.
UE are la dispoziţie mai multe instrumente de finanţare (sub
formă de Programe Operaţionale) în sprijinul conservării
biodiversităţii. Aşadar, este esenţial ca beneficiarii să afle
ce PO funcţionează în ţările lor şi ce oportunităţi de
finanţare sunt disponibile.
Odată ce beneficiarii au identificat strategic ce fonduri
sunt disponibile şi adecvate organizaţiilor şi scopurilor
lor, următorul pas este căutarea regulată de informaţii
privind Apelurile pentru Propuneri de Proiecte (sau
Licitaţiile Deschise pentru contractele publice). De obicei,
Apelurile pentru Propuneri sunt publicate pe website-urile
Autorităţilor de Management.
Atunci când beneficiarii găsesc un apel pentru depunere
proiecte, trebuie să descarce toate documentele relevante
ataşate la acesta. Cele mai importante dintre acestea sunt
Ghidul Solicitantului şi Formularul Cererii de Finanţare.
Oportunităţile de finanţare UE anunţate prin apelurile de
proiecte impun în multe cazuri ca beneficiarul să solicite
finanţarea în parteneriat cu cel puţin o altă organizaţie sau
autoritate publică eligibilă.

Toate cele 27 de State Membre UE sunt eligibile pentru
finanţare. Fondurile Structurale sunt implementate la nivel
naţional şi regional de Autoritatea de Management, iar
solicitările de propuneri şi licitaţiile sunt publicate în limbile
naţionale.

Cum redactăm o propunere de proiect
de succes?
Unul dintre modurile în care UE susţine conservarea
biodiversităţii este prin alocarea de fonduri anumitor
proiecte gestionate de sectorul public, de organizaţiile
societăţii civile şi de reprezentanţii sectorului privat.
Un proiect este definit ca o serie de activităţi ce vizează
realizarea unor obiective clar specificate, într-o perioadă
de timp definită şi cu un buget definit. Un proiect
presupune de asemenea existenţa unor factori interesaţi
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Pentru a avea succes, un proiect trebuie să se bazeze atât
pe o analiză solidă a contextului proiectului, cât şi pe o
bună planificare. Este bine cunoscut faptul că un plan bun
facilitează implementarea şi managementul unui proiect şi
creşte probabilitatea succesului.
Un punct final şi foarte important este asigurarea
durabilităţii proiectului. Proiectele trebuie să fie concepute
şi realizate având în vedere obiective de conservare pe
termen mai lung.

Surse alternative de finanţare a
iniţiativelor privind conservarea
Există şi unele surse alternative de finanţare a iniţiativelor
privind conservarea, cu instrumentele de management
integrat aferente, printre care Cadrele de Acţiune Prioritară
(PAF – Prioritized Action Frameworks). Acestea sunt
instrumente de planificare naţională şi regională ce ajută
la asigurarea resurselor financiare pentru managementul
siturilor Natura 2000 şi garantează că finanţările disponibile
răspund necesităţilor reţelei. Cadrul de Acţiune Prioritară
(PAF) trebuie să includă strategii naţionale de finanţare
a siturilor Natura 2000 pentru următoarea perioadă
financiară, explicând care sunt priorităţile principale ce
trebuie abordate pe întreaga perioadă. El trebuie de
asemenea să descrie măsurile privind Natura 2000 ce
urmează să fie finanţate şi contribuţia fiecărui fond naţional
şi UE (buget şi măsură) la reţeaua naţională Natura 2000
pentru următoarea perioadă financiară 2014 – 2020.
Programul LIFE este instrumentul de finanţare al UE
pentru mediu. Obiectivul său general este de a contribui
la implementarea, actualizarea şi dezvoltarea politicii şi
legislaţiei UE în ceea ce privește mediul, prin co-finanţare
de proiecte pilot sau demonstrative ce adaugă valoare
spaţiului european. Propunerile de proiecte pot fi depuse
fie de un singur beneficiar, fie de un parteneriat, pot fi
naţionale sau transnaţionale, procentul maxim al cofinanţării UE pentru proiectele LIFE + fiind de 50% din
costurile totale eligibile ale proiectului.
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală este
un instrument financiar ce vizează întărirea politicii UE de
dezvoltare rurală şi simplificarea implementării acesteia.
În special, el îmbunătăţeşte managementul şi controlul
politicii de dezvoltare rurală pentru perioada 2007-2013.
În ceea ce priveşte gestiunea terenurilor agricole şi
forestiere (axa 2: Îmbunătăţirea mediului şi a spațiului
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rural), ajutorul financiar va contribui la dezvoltarea durabilă
prin încurajarea fermierilor şi a proprietarilor de pădure
să introducă sau să continue folosirea de metode agricole
ce sunt compatibile cu necesitatea de a conserva mediul
natural şi peisajul şi de a proteja şi îmbunătăţi resursele
naturale. Principalele aspecte ce trebuie avute în vedere
includ biodiversitatea, managementul reţelei Natura 2000,
protecţia apei şi a solului şi atenuarea efectelor schimbărilor
climatice.
Principalul obiectiv de cercetare privind mediul
înconjurător în cadrul celui de-al Şaptelea Program Cadru
7 (PC 7) este promovarea managementului durabil, atât al
mediului creat de om, cât şi al celui natural şi al resurselor
lui.
Fondurile naţionale de stat pot fi şi ele utilizate, deoarece
statele membre şi-au creat propriile mecanisme de
finanţare a mediului, alimentate din taxe, impozite şi
autorizaţii.
În sfârşit, o altă sursă de finanţare este constituită de
aşa numitele Plăţi pentru Serviciile de Mediu (PES –
Payments for Ecosystem Services), ce aparţin categoriei de
mecanisme inovatoare de finanţare a conservării naturii.
De fapt, PES nu fac doar să-i despăgubească pe utilizatorii
de capital natural pentru pierderile pe care le suferă atunci
când gestionează resursele în mod durabil, ci şi integrează
costurile exploatării resurselor naturale, stimulându-i pe
utilizatorii de terenuri agricole sau alţi utilizatori să menţină
funcţiile naturale necesare pentru furnizarea serviciilor de
mediu, în general recompensându-i pentru eforturile lor de
a păstra capitalul natural. Schemele PES pot fi cu finanţare
publică, privată sau mixtă.
În încheiere, deoarece pregătirile pentru noua perioadă
de finanţare, 2014-2020, încep în mod serios cu un nou
cadru de reglementare pentru Politica de Coeziune,
Statelor Membre li se solicită să decidă asupra modului
în care-şi vor configura Programele Operaţionale până la
începutul anului 2013. Biodiversitatea este adesea omisă
în utilizarea fondurilor europene regionale însă, după cum
o demonstrează proiectul nostru, ea are multe de oferit,
iar randamentul investiţiilor poate fi uriaş. Îndrumările
prezentate mai sus susţin în mod clar utilizarea Fondurilor
Europene de Dezvoltare Regională pentru biodiversitate.
Deşi regulamentele finanţărilor europene deja permit acest
lucru, Autorităţilor de Management şi Statelor Membre ale
UE le revine sarcina de a se asigura că biodiversitatea este
integrată în diferitele lor Programe Operaţionale în ceea ce
priveşte priorităţile, măsurile şi alocările financiare.

Introducere
Proiectul SURF Nature (Utilizarea Durabilă a Fondurilor
Regionale pentru Natură), realizat în cadrul INTERREG IVC,
are ca scop îmbunătăţirea conservării biodiversităţii şi a
naturii în Europa. Acest obiectiv viitor ar trebui să fie atins
printr-o mai bună utilizare a fondurilor structurale ale UE
pentru măsuri de conservare.
Fondurile europene oferă diverse oportunităţi de
completare a finanţării măsurilor de conservare a naturii
la nivel naţional, regional şi local în statele membre
pentru păstrarea capitalui natural valoros şi a peisajelor
culturale. Abordarea europeană pentru finanţarea reţelei
Natura 2000 propune ca toate măsurile de conservare a
naturii să fie integrate în toate fondurile UE. Perioada de
finanţare curentă, 2007-2013, a demonstrat un potenţial
crescut de finanţare a promovării biodiversităţii şi naturii
în cadrul Programelor Operaţionale ale Fondului European
de Dezvoltare Regională (FEDR). Într-adevăr, s-au alocat
3,8 miliarde de Euro pentru investiţiile legate de natură
pe ansamblul Programelor Operaţionale FEDR. Cu toate
acestea, actualele alocări de fonduri şi oportunităţi de
proiecte variază enorm de la o ţară la alta în UE.
Obiectivul general este îmbunătăţirea politicilor şi
practicilor regionale care vizează promovarea şi păstrarea
patrimoniului natural şi a biodiversităţii, precum şi
conservarea naturii prin sporirea oportunităţilor de
finanţare a acestor măsuri prin FEDR şi îmbunătăţirea
efectelor acestora.
Experienţa dobândită pe parcursul proiectului SURF Nature
arată că oportunităţile oferite de Fondul European de
Dezvoltare Regională pentru iniţiativele de conservare a
naturii şi reconstrucție nu sunt exploatate la maximum.
Această situaţie se datorează mai multor motive. Fondurile
nu sunt uşor accesibile deoarece, de pildă, proiectele
adesea nu reuşesc să demonstreze corespunzător că
investiţiile în biodiversitate şi în conservarea naturii
conduc la beneficii socio-economice pe plan regional. De
multe ori, conservarea biodiversităţii ca întreg continuă
să fie percepută mai ales ca impunând costuri şi restricţii
pentru comunitate şi economie. Acest lucru îngreunează
recunoaşterea beneficiilor socio-economice furnizate ca pe
nişte valori tangibile.
Din cauza lipsei vizibilităţii lor economice, beneficiile ce
derivă din natură sunt prea puţin luate în considerare, atât

în elaborarea proiectelor cât şi în evaluarea pentru alocarea
de fonduri UE.
Recunoscând importanţa biodiversităţii în interiorul şi în
exteriorul ariilor protejate, Uniunea Europeană a elaborat
o politică amplă privind biodiversitatea şi un cadru legal
pe care trebuie să-l respecte toate Statele Membre UE:
de la Directivele privind Păsările şi Habitatele ca bază a
reţelei Natura 2000, şi până la Directiva Cadru privind
Apa şi Directiva privind Inundaţiile, care impun refacerea
ecosistemelor de apă dulce şi abordările bazate pe ”lucrul
cu natura”. ”Iniţiativa pilot pentru o Europă eficientă din
punct de vedere al utilizării resurselor” ca parte a strategiei
de dezvoltare a UE până în 2020 susţine agendele politice
pentru biodiversitate şi dezvoltare regională, în timp ce
Strategia UE pentru Biodiversitate reprezintă un cadru mai
cuprinzător ce recunoaşte aspectele interdisciplinare şi
internaţionale. În plus, fiecare Stat Membru îşi are propriile
obiective privind biodiversitatea. Fondurile UE pot aduce
o contribuţie importantă la îndeplinirea acestor obligaţii,
asigurând o parte considerabilă a fondurilor necesare.
Astfel, obiectivul prezentului document este: a) să furnizeze
Autorităţilor de Management instrumente practice pentru
înţelegerea şi estimarea valorilor socio-economice ale
proiectelor privind biodiversitatea şi conservarea naturii,
astfel încât să-şi orienteze mai bine deciziile de investiţii
şi b) să-i ajute pe solicitanţii din domeniul conservării
naturii şi gestiunii biodiversităţii să acceseze fonduri FEDR
necesare obiectivelor de conservare.
În acest mod, se anticipează că Autorităţile de Management
şi potenţialii solicitanţi de fonduri îşi vor îmbunătăţi
capacitatea de evaluare şi comunicare a valorii adăugate
a proiectelor de conservare a naturii sub aspectul valorilor
socio-economice. De asemenea, va fi promovată o abordare
standard a evaluării raportului costuri-beneficii, inclusiv
capacitatea de a compara beneficiile conservării naturii cu
beneficiile provenite din alte tipuri de utilizare a terenului.
Nu în ultimul rând, instituţiile care operează în domeniul
conservării şi managementului biodiversităţii vor dobândi o
mai bună înţelegere a modului în care pot utiliza fondurile
FEDR pentru a-şi atinge obiectivele.
Unele părţi ale prezentului ghid se bazează pe studii
existente privind evaluarea beneficiilor reţelei Natura 2000
ca piatră de temelie a politicii UE privind biodiversitatea.
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Valoarea socio-economică a naturii

1.1. Privire de ansamblu asupra diferitelor ftipuri de bunuri şi servicii de mediu
Existenţa umană însăşi se bazează pe mediul înconjurător şi
pe posibilitatea de a valorifica şi de a folosi nemijlocit ceea
ce natura are de oferit. Mai general, dezvoltarea umană
nu numai că se bazează pe natură, de la materiile prime
necesare pentru construcţii şi până la compuşii naturali
folosiţi în medicină, ci şi afectează şi induce schimbări
în natură, uneori cu efecte ireversibile. Utilizarea la scară
mondială a pesticidelor, de pildă, şi introducerea OMGurilor în agricultură, precum şi schimbările climatice, au
provocat scăderea populaţiilor de albine, ducând astfel
la producţii mai scăzute prin compromiterea procesului
polenizării.
A nu recunoaşte toate beneficiile, atât procesele naturale
cât şi resursele pe care omul le obţine de la natură,
numite Serviciile de Mediu (ES – Ecosystem Services),
înseamnă pur şi simplu subminarea dezvoltării umane
şi a existenţei diversităţii biologice pe Terra. O asemenea
recunoaştere necesită includerea valorilor economice ale
naturii în tranzacţiile comerciale şi în analiza tradiţională
a raportului cost-beneficii, prin mecanisme de piaţă cum
ar fi certificarea produselor şi etichetarea, precum şi prin
mecanisme financiare pentru conservarea naturii, atât în
formă publică, cât şi privată.
Raportul Evaluarea Ecosistemelor Mileniului1 (EEM) al
Naţiunilor Unite oferă o analiză mai sistematică a abordării
bazate pe ES, şi poate fi considerat a fi un pas fundamental
către recunoaşterea şi integrarea valorilor naturii în cadrul
modelului nostru economic actual, încurajând astfel
trecerea la o Economie Verde.

1 www.maweb.org
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Acesta distinge între:
• Serviciile de furnizare: bunurile sau produsele
obţinute de la ecosisteme, cum ar fi lemnul de
construcţie sau apa potabilă
• Servicii de reglare şi susţinere: beneficiile obţinute
prin controlarea de către ecosisteme a unor procese
naturale, cum ar fi captarea de către păduri a dioxidului
de carbon, proces prin care se reglează clima, ori
filtrarea de către zonele umede a substanţelor poluante
de la suprafaţa apei
• Servicii culturale: beneficiile nemateriale obţinute de
la un ecosistem prin frumuseţea peisajelor de care se
pot bucura turiştii, sau valoarea spirituală a siturilor
naturale
• Servicii de suport: serviciile necesare pentru
producerea tuturor celorlalte servicii de mediu, cum
sunt formarea solului, fotosinteza şi ciclul elementelor
nutritive.

Tabelul 1.1. Analiza Strategică de Mediu și a Serviciilor de Mediu, OECD, 2008						
Tabelul de mai jos prezintă o imagine cuprinzătoare a categoriilor de mai sus:
Serviciu

Subcategorie

Definiție

Example

Servicii de furnizare: bunurile sau produsele obţinute de la ecosisteme, cum ar fi hrana, lemnul şi fibrele
Hrană

Culturi agricole

Plante cultivate sau produse agricole recoltate
de om ca hrană pentru consumul uman sau
animal

Animale                   Animale crescute pentru consumul sau utilizarea
domestice
domestică ori comercială

• Pui
• Porci
• Vite

Pescuit

• Cod
• Crab
• Ton

Pește prins prin metode tradiționale (trawling)
sau prin alte metode ce nu presupun crescătoria

Acvacultură

Pește, crustacee și/sau plante ce sunt crescute și
cultivate în iazuri, bazine și alte forme de
captivitate în apă dulce sau salină, în scopul
		 recoltării

Fibre

• Cereale
• Legume
• Fructe

• Creveți
• Stridii
• Somon

Produse
alimentare din
mediul sălbatic

Specii de plante comestibile și animale din
mediul sălbatic

• Fructe și nuci/alune
• Ciuperci
• Animale sălbatice

Lemn și
alte fibre
flemnoase

Produse obținute din copaci extrași din
ecosistemele pădurilor naturale, plantații sau
terenuri neîmpădurite

• Bușteni industriali
• Celuloză
• Hârtie

Alte fibre
Fibre nelemnoase și noncombustibile extrase
• Textile (haine, pânzeturi,
(de ex., bumbac, din mediul natural pentru diferite utilizări		 accesorii)
cânepă, mătase)
• Frânghie (sfoară, funie)
Combustibil din biomasă
(lemn de foc)
		

Materiale biologige derivate din organisme vii sau •
care au fost vii până recent-atât plante cât și
•
animale - ce servește drept sursă de energie		
•

Lemn de foc și cărbune
Cereale pentru producția de
etanol
Bălegar

Apă dulce
Ape continentale, ape freatice, apa pluvială și
• Apă de băut, pentru
		
apele de suprafață pentru utilizarea domestică,		 curățenie, răcire, procese
		
industrială și agricole		 industriale, producerea
				 de energie sau ca mod de
				transport
Resurse genetice
		
		
Produse biochimice,
medicamente și produse
farmaceutice naturale

Material genetic și informație genetică folosită
• Material genetic folosit
pentru creșterea animalelor, îmbunătățirea speciilor		 pentru creșterea rezistenței		
de plante și biotehnologie		 culturilor agricole

Medicamente, biocide, aditivi alimentari și alte
•
materiale biologice derivate din ecosisteme,
•
pentru utilizare comercială sau domestică		
•
				

Echinacea, ginseng, usturoi
Paclitaxel ca bază pentru
medicamentele anticancer
Extracte din arbori folosite  
pentru controlul dăunătorilor
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Tabelul 1.1. Analiza Strategică de Mediu și a Serviciilor de Mediu, OECD, 2008						
Tabelul de mai jos prezintă o imagine cuprinzătoare a categoriilor de mai sus:
Serviciu
Subcategorie
Definiție
Exemple
Servicii de reglare, inclusiv servicii de suport: serviciile de reglare sunt beneficiile obţinute din controlarea de către
ecosistem a unor procese naturale cum sunt clima, maladiile, eroziunea, fluxul de apă, polenizarea şi protecţia
împotriva dezastrelor naturale. Serviciile de reglare includ în mod normal şi servicii de suport, adică procesele
naturale ca ciclul şi producţia primară de elemente nutritive ce susţin celelalte servicii.
Reglarea calităţii
aerului		
		
		

Influenţa pe care o au ecosistemele asupra
•
calităţii aerului prin emanarea de elemente 		
chimice în atmosferă (adică servind drept ”sursă”) 		
sau prin extragerea elementelor chimice din		
atmosferă (adică servind drept ”bazine de
•
		
captare”)		
				

Lacurile servesc drept
bazine de captare pentru
emisiile industriale de compuși
ai sulfului
Incendiile de vegetație emit
particule, ozon la nivelul solului
și compuși organici volatili

Reglare
Globală
climatică		

Pădurile captează și stochează
dioxidul de carbon
Vitele și orezăriile
emană metan

		

Influența ecosistemelor asupra climei la nivel
•
global prin emisia de gaze cu efect de seră sau de 		
aerosoli în atmosferă sau prin absorbția GES sau
•
a aerosolilor din atmosferă		

Regională
și locală

Influența ecosistemelor asupra temperaturii
•
locale sau regionale, a precipitațiilor și a altor 		
factori climatici
•
				
				
				

Pădurile pot influența nivelurile
precipitațiilor regionale.
Lacurile reglează nivelurile de
umiditate și influențează
frecvența gerurilor, importante
pentru sectorul agricol

Stocarea
Extragerea dioxidului din carbon din atmosferă,
• Extinderea zonelor de pădure
carbonului
servind drept bazin de captare		 boreală potențează efectul de 		
				 stocare a carbonului
• Defrișarea la tropice scade
				 capaciatea de stocare
				 a carbonului
• Captarea carbonului de către
				ocean
Reglarea apei
		
		
		
		

Influența ecosistemelor asupra frecvenței și
•
magnitudinii scurgerii apelor, a inundaţiilor, a 		
reîncărcării acvifere, mai ales din punct de vedere 		
al potenţialului de stocare a apei de către		
ecosisteme sau peisaje
•
				
				

Vegetaţia, cum ar fi iarba
şi copacii, împiedică
pierderile de sol datorate
vântului şi ploii, şi înnămolirea
cursurilor de apă
Pădurile de pe dealuri fixează  
solul, împiedicând astfel
alunecările de teren

Reglarea eroziunii
Rolul jucat de vegetație în retenția solului
•
				
•
				
				
				
				
				
				

Solurile permeabile facilitează
reîncărcarea acviferă
Luncile râurilor şi zonele umede
rețin apa-ceea ce poate scădea
riscul de inundații în timpul perioadelor de vârf ale 		
scurgerilor de apă-reducând 		
necesitatea infrastructurilor de 		
control al inundațiilor

Purificarea apei și tratarea
deșeurilor
		
		

Zonele umede îndepărtează
substanțele poluante nocie din
apă prin captarea metalelor și a
materiilor organice
Microbii din sol degradează
deșeurile organice, făcându-le 		
mai puțin nocive

Rolul jucat de ecosisteme în filtrarea și
•
descompunerea deșeurilor organice și a 		
substanțelor poluante din apă; asimilarea și 		
detoxifierea compușilor prin procese ale solului		
și subsolului
•
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Tabelul 1.1. Analiza Strategică de Mediu și a Serviciilor de Mediu, OECD, 2008		
Tabelul de mai jos prezintă o imagine cuprinzătoare a categoriilor de mai sus:
Serviciu

Subcategorie

Definiție

Exemple

Reglarea maladiilor
Influența ecosistemelor asupra incidenței și a  
• Unele păduri intacte reduc
		
abundenței patogenilor umani		 incidenţa apelor stătătoate –
				 zone de dezvoltare a ţânţarilor –
				 ceea ce scade prevalenţa
				malariei.
Reglarea dăunătorilor
Influenţa ecosistemelor asupra incidenţei
•
		
dăunătorilor la culturile agricole şi a bolilor 		
		
la animale		
				
Polenizarea
		

Animalele de pradă din pădurile
învecinate – lilieci, broaşte
râioase şi şerpi – consumă 		
dăunători din culturile agricole.

Rolul ecosistemelor în transferarea polenului de la • Albinele din pădurile învecinate
părţile masculine la cele feminine ale plantelor 		 polenizează culturile agricole.

Reglarea dezastrelor naturale
		
		
		

Capacitatea ecosistemelor de a reduce pagubele
• Pădurile de mangrove şi recifele
provocate de dezastre naturale cum sunt 		 de corali protejează coastele de
uraganele şi de a limita frecvenţa şi intensitatea		 valurile uriașeprovocate de
incendiilor naturale		
furtuni				
• Procesele de descompunere
				 biologică reduc potenţialul de 		
				 combustie pentru incendiile 		
				necontrolate.
Ciclul elementelor nutritive
		
		
		

Rolul jucat de ecosisteme în fluxul şi reciclarea
• Descompunerea materiilor
elementelor nutritive (de ex. azot, sulf, fosfor, 		 organice contribuie la fertilitatea
carbon) prin procese ca descompunerea 		 solului.
şi/sau absorbţia

Servicii culturale : beneficiile nemateriale oferite de ecosisteme, de pildă recreere, valori spirituale şi 		
plăcere estetică
Recreere şi ecoturism
		

Valori spirituale,
religioase și etice
		

Plăcerea recreaţională pe care oamenii o obţin
• Drumeţii, camping şi observarea
din existența ecosistemelor naturale şi a		 păsărilor
celor întreținute de om.
• Safari

Valori spirituale, religioase, etice, intrinseci,  
•
”existențiale” şi altele, pe care oamenii le 		
asociază cu ecosistemele, peisajele sau speciile.		
•
				
				
				
				

Împlinirea spirituală obţinută
prin existența zonelor şi râurilor
considerate sacre			
Credinţa că toate speciile
merită să fie protejate,
indiferent de utilitatea lor
pentru om - ”biodiversitatea”
de dragul biodiversității

Valori estetice
Frumuseţea şi valorile estetice ale naturii sub
• Frumusețea naturii, de la
		
toate formele și aspectele ei.		 simplele molecule până la flori și
				păduri
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Conform EEM, degradarea ecosistemelor se poate de
asemenea constitui în principalul factor cauzator de sărăcie
şi conflicte sociale şi este foarte probabil ca, în următorii 50
de ani2, situaţia să se înrăutăţească semnificativ. Există deja
un set diversificat de instrumente, cu un înalt potenţial de
a contribui la conservarea naturii şi la dezvoltarea durabilă,
de la Fondurile Europene până la Mecanismele de Finanţare
Durabilă. Aceste instrumente sunt abordate mai detaliat în
următoarele capitole.

1.2. Identificarea unui set de indicatori viabili
pentru fiecare dintre serviciile şi beneficiile oferite
Definirea indicatorilor pentru serviciile de mediu furnizate
într-o anumită zonă este importantă pentru a stabili dacă

măsurile luate pentru menţinerea sau refacerea fluxului
acestor servicii sunt eficiente şi, dacă nu, cum se pot
îmbunătăţi. Fără astfel de indicatori, ecosistemele tind să
fie subestimate şi utilizate în mod nedurabil. De exemplu,
în cele mai multe ţări, valorile de piaţă ale pădurilor iau
în considerare numai lemnul de construcţie şi cel de
combustie, în timp ce, în realitate, două treimi din valoarea
economică totală sunt valori ce nu ţin de piaţă, cum ar fi
captarea carbonului, protecţia bazinelor hidrografice şi
recreerea3. Utilizarea indicatorilor este legată nemijlocit
de furnizarea datelor necesare. Deci, luând în considerare
indicatorii pentru un sit , trebuie văzut dacă datele pentru
acea zonă sunt disponibile sau nu.
Unele servicii şi produse derivate din ecosisteme sunt
uşor de evaluat, altele nu. Tabelul de mai jos oferă câteva
exemple în acest sens.

Tabelul 1.2. Exemple de indicatori ai beneficiilor furnizate de ecosisteme – WWF DCPO.

2
3

9

Servicii de mediu

Indicatori (exemple)

Furnizare

•
•
•
•
•
•

Reglare

• Valoarea comercială a tonelor de CO2 stocate anual şi fondurile investite
• Costurile infrastructurii hidrologice şi ale tratării apei atunci când ecosistemele nu
funcţionează
• Costul pagubelor provocate proprietăţilor şi terenurilor arabile în caz de inundaţii,
atunci când pădurile sunt tăiate sau degradate
• Costul măsurilor de protecţie contra eroziunii
• Costul controlului dăunătorilor în lipsa echilibrului natural şi a măsurilor de conservare
(de obicei în agricultură + problema tânţarilor în zonele urbane din aproprierea ariilor
protejate – costul pulverizării de substanțe antițânțari)
• Costul îngrăşămintelor vs costul polenizărilor
• Costul problemelor de sănătate
• Oportunităţi pentru crearea și menținerea de locuri de muncă

Culturale

• Valori comerciale directe, cum ar fi preţul serviciilor turistice într-un anumit loc, sau
preţurile/taxele practicate de agenţiile de turism, inclusiv pentru servicii suplimentare
asociate cu atracţiile naturale
• Disponibilitatea consumatorilor de a plăti pentru a vizita un anumit loc, sau valoarea
intrinseacă ataşată acestuia
• Disponibilitatea de a plăti pentru a obţine o casă într-o anumită zonă cu atracţii
naturale
• Valoarea veniturilor pentru comunităţile locale
• Valoarea veniturilor pentru comunităţile locale
• Schimbarea nivelului de trai

Suport

Pot fi asociaţi cu cele trei grupuri precedente

Cantităţile şi valoarea comercială a peştelui  (din mediul sălbatic)
Populaţia / comunităţile afectate de furnizarea apei proaspete
Fondul de vânat afectat
Taxele încasate din vânzarea peştelui (bugete publice)
Locuri de muncă create şi menţinute prin colectarea şi vânzarea de plante medicinale
Terenurile folosite pentru producţia de hrană tradiţională – ha, calitate, schimbări

www.maweb.org
Millenium Ecosystem Assessment – Ecosystems and Human Well-being: General Synthesis

1.3. Cum se estimează valoarea socio-economică a
proiectelor de conservare a naturii4
Acest capitol va utiliza evaluarea beneficiilor aduse de
siturile Natura 2000 ca un exemplu de abordare a beneficiilor
asociate biodiversităţii. Ariile protejate oferă o gamă largă
de beneficii (directe şi indirecte), numite servicii de mediu.
Aceste servicii, aşa cum au fost ele prezentate în capitolele
anterioare, includ o serie de resurse naturale şi de procese
de ecosistem foarte valoroase, cum ar fi capacitatea unui
ecosistem de a regla inundaţiile şi clima, de a purifica apa şi
de a asigura polenizarea culturilor agricole. În plus, natura
constituie o premisă importantă pentru păstrarea sănătăţii
umane - fizică şi mentală deopotrivă, şi pentru crearea
oportunităţilor pentru recreere şi turism. Biodiversitatea şi
ecosistemele sunt de asemenea esenţiale pentru formarea
caracteristicilor şi valorilor noastre culturale; ele joacă un
rol deosebit de important şi în funcţionarea societăţilor
şi a economiei. Problemele apar atunci când trebuie să
comparăm beneficiile aduse de siturile Natura 2000 cu
cele ale altor forme de folosire a solului. De exemplu, ce
implicaţii are, pentru biodiversitate şi serviciile de mediu
conexe, transformarea păşunilor în terenuri agricole sau
asanarea unei zone umede pentru uz agricol? Aceste
întrebări necesită, pe lângă o evaluare a influenţei asupra
stării de conservare a speciilor şi habitatelor, o analiză
detaliată a costurilor şi beneficiilor utilizărilor alternative
ale solului. În orice caz, evidenţierea beneficiilor socioeconomice ale siturilor va crea o şi mai mare susţinere pentru
managementul reţelei Natura 2000.

Principii generale ale evaluării serviciilor de mediu
furnizate şi susţinute de Natura 2000
Identificarea şi evaluarea beneficiilor socio-economice
asociate siturilor Natura 2000 pot fi utile din mai multe
motive. Demonstrarea importanţei socio-economice a
unui sit poate creşte în mod semnificativ susţinerea
acestuia, atât cea politică cât şi cea venită din partea
factorilor interesaţi. Această susţinere poate duce în
continuare la schimbări pozitive în politici şi în luarea de
decizii. Există speranţa că recunoaşterea numărului mare
de beneficii aduse de siturile Natura 2000 (sau de alte arii
de conservare) va ajuta la susţinerea utilizării durabile
a solului în regiune. În plus, identificarea diferitelor
beneficii asociate cu siturile şi beneficiarii lor poate ajuta
la descoperirea unor surse alternative şi durabile de
finanţare a acţiunilor de gestionare. Toate acestea se
bazează pe ideea că furnizarea anumitor beneficii ar putea
fi susţinută de factorii interesaţi ce se bucură de aceste
servicii (de exemplu, taxele de vizitare ar putea contribui la
acoperirea costurilor de întreţinere a potecilor din siturile
Natura 2000, ori, bunăoară, municipalităţile sau firmele ce
au legătură cu o zonă umedă din reţeaua Natura 2000 ar
putea plăti întreţinerea zonei respective ca o recunoaştere a
4

capacităţii acesteia de a purifica apa).
Conform Kettunen et al. (2009), atunci când estimăm
valoarea socio-economică a naturii, trebuie să avem în
vedere patru principii conducătoare:
1) beneficiile biodiversităţii sunt multiple şi nu pot fi
întotdeauna convertite în Euro. Este important să
subliniem faptul că beneficiile biodiversităţii sunt foarte
numeroase şi nu pot fi întotdeauna exprimate în bani:
este probabil ca estimarea finală a valorii generale a unui
sit să fie întotdeauna o combinaţie de estimări calitative,
cantitative şi băneşti, ce nu pot fi uşor contopite într-o
singură cifră în Euro.
2) pentru ca serviciile de mediu să existe, este nevoie
ca cineva să beneficieze de ele. Serviciile de mediu şi
beneficiile aduse de ele sunt definite de utilizatorii lor,
ceea ce înseamnă că nu există servicii dacă nu există şi
beneficiari ai acestora. În principiu, aceşti beneficiari ar
putea fi atât oamenii, cât şi alte specii; totuşi, cel mai
adesea, definiţia are la bază perspectiva umană. De pildă,
un sit poate crea o zonă de amortizare a impactului unei
furtuni, însă nu există un serviciu de ”protecţie împotriva
furtunilor” decât dacă cineva din zonă beneficiază de
acest amortizor natural. Identificarea beneficiarilor
existenţi (sau a potenţialilor beneficiari ) este de
asemenea esenţială pentru stabilirea modului în care
valoarea estimată ar putea fi transformată într-un ajutor
financiar real pentru sit. Unele servicii sunt potenţiale,
adică deocamdată nu aduc beneficii nimănui, însă ar
putea s-o facă în viitor. Este deci important, atunci când
analizăm valoarea unui sit, să încercăm să identificăm
potenţialii beneficiari ai serviciilor, generând astfel o
valoare ”reală”. Un serviciu potenţial se poate transforma
într-unul activ când circumstanţele generale din regiune
se schimbă (de pildă din cauza schimbărilor climatice).
3) beneficiile identificate trebuie folosite în mod durabil,
respectând obiectivele generale de biodiversitate şi
planurile de management. Valoarea oricărui serviciu de
mediu ar trebui calculată pe baza utilizării sale durabile,
iar beneficiile luate în considerare ar trebui să fie
compatibile cu obiectivele de conservare şi cu planurile
de management. De pildă, o zonă umedă Natura 2000
importantă pentru speciile de păsări ar putea fi folosită
pentru atenuarea impactului inundaţiilor (ca zonă de
stocare a apei), însă, în acest caz, ar putea fi necesar
ca nivelul apei să fie menţinut mai scăzut decât e de
dorit pentru habitatele de baltă, pentru a maximiza
potenţialul zonei de a atenua inundaţiile. Astfel, ar
putea apărea un conflict între obiectivele specifice de
conservare a sitului şi potenţialul acestuia de a aduce
beneficii în atenuarea efectelor inundaţiilor.
4) serviciile de mediu sunt adesea legate între ele şi
aceste conexiuni trebuie înţelese pentru a evita
supraestimarea valorii totale a unui sit Natura 2000.

Acest capitol păstrează structura şi abordarea din ghidul Evaluarea beneficiilor socio-economice ale reţelei Natura 2000 (Kettunen et al. 2009).
Pentru mai multe informaţii, consultaţi http://ec.europa.eu/environment/nature/natura 2000/financing/docs/benefits_toolkit.pdf
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Serviciile sunt de obicei interconectate, astfel că
existenţa unui serviciu este dependentă de existenţa
altor câtorva servicii. Estimarea valorii economice
totale a unui sit prin simpla însumare a diferitelor valori
(băneşti) disponibile poate duce la supraestimarea valorii
sale totale, la aşa numitul ”calcul dublu”. Trebuie de
asemenea observat că furnizarea unui serviciu de mediu
poate avea un impact negativ asupra altuia (astfel încât
pot fi invers corelate). De exemplu, pădurile constituie
valoroase depozite de carbon şi pot de asemenea să
reprezinte o valoare prin lemnul de construcţie şi de foc.
Totuşi, cea de-a doua valoare o diminuează pe prima.
Este aşadar necesar să analizăm cu atenţie legăturile
dintre servicii şi schimbările lor în timp atunci când
stabilim valoarea generală a beneficiilor aduse de un sit
Natura 2000.
Următorul tabel prezintă o imagine de ansamblu asupra
potenţialelor servicii de mediu asigurate de siturile Natura
2000:
Table 1.3. Imagine de ansamblu asupra potențialelor servicii de mediu furnizate de siturile Natura 2000; sursa Kettunen et al. 2009
Servicii de mediu
Servicii de furnizare

•
•
•
•
•

Servicii culturale și sociale

• ecoturism şi recreere
• valori culturale şi servicii inspiraţionale, de ex. educaţie, artă şi cercetare
• valori peisagistice şi estetice

Servicii de reglare

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

reglarea climei/a schimbărilor climatice
reglarea apei, de ex. prevenirea inundaţiilor, reîncărcarea acviferă
purificarea apei şi gestiunea deşeurilor
reglarea calităţii aerului
controlul eroziunii
controlul avalanșelor
controlul pagubelor provocate de furtuni
atenuarea impactului incendiilor necontrolate
control biologic
polenizare
reglarea sănătății umen (fizice și mentale)
menținerea geneticii/diversității speciilor, de ex. protejarea raselor și varietăților locale
și endemice

Servicii de suport
(aceste procese de
ecosistem formează
baza pentru toate
serviciile de mai sus)

•
•
•
•
•
•

producție
ciclul și descompunerea elementelor nutritive
ciclul apei
eroziune
interacțiuni ecologice
procese evolutive
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fibre/materiale, de ex. lână, piele, piele prelucrată, fibre vegetale, cherestea, plută
hrană, de ex. culturi agricole, fructe, animale, fructe de pădure şi ciuperci, vânat
combustibil, de ex. biomasă, lemn de foc
medicamente naturale
resurse ornamentale, de ex. plante sălbatice, lemn pentru artizanat, cochilii

Pe lângă beneficiile directe asociate diferitelor servicii
de mediu, însemnătatea socio-economică mai largă a
siturilor Natura 2000 poate fi demonstrată şi prin evaluarea
beneficiilor ce derivă din ”existenţa” generală a sitului.
Valorile socio-economice mai largi includ, de exemplu:
• locuri de muncă directe susţinute de situl Natura 2000,
de exemplu angajarea de personal pentru administrarea
sitului;
• locuri de muncă indirecte generate de situl Natura 2000;
• cheltuieli directe ale rezervaţiei ce aduc beneficii firmelor
locale;
• cheltuieli create de angajaţii sitului Natura 2000 şi de
voluntari, care susţin economia locală;
• rolul sitului Natura 2000 în susţinerea unor aspecte mai
largi ale dezvoltării rurale şi regionale.
Conform celor menționate anterior, beneficiile create de
siturile Natura 2000 pot fi primite la mai multe niveluri.
Nivelurile cele mai importante unde pot apărea beneficii
asociate cu Natura 2000 sunt:
• beneficii publice locale: rolul unui sit în susţinerea
identităţii locale, a recreerii locale, a produselor silvice
locale necomerciale, ”brand”-ul local etc.
• beneficii private locale: situl asigură purificarea naturală
a apei, conducând la costuri de pre-tratare mai mici
pentru furnizorul de apă local etc.
• beneficii pentru sectorul public local: capacitatea
unui sit de a atenua efectele inundaţiilor, conducând la
investiţii publice mai mici în controlul inundaţiilor şi/sau
al pagubelor produse de inundaţii etc.
• beneficii regionale şi transfrontaliere: reglarea climei
şi a inundaţiilor, atenuarea impactului incendiilor
necontrolate, alimentarea cu apă a bazinelor râurilor şi
fluviilor transnaţionale şi purificarea ei
• beneficii internaţionale/globale: situl oferă un habitat
pentru speciile migratoare într-un anumit moment din
ciclul lor anual; reglarea climei (captarea şi stocarea
carbonului), conservarea diversităţii genetice și a unor
specii ameninţate cu dispariția la nivel global etc.

aceste beneficii, de exemplu pentru creşterea susţinerii
publice a sitului. În plus, ar putea fi utilă identificarea
posibililor beneficiari care să contribuie financiar la
păstrarea acestor beneficii.

Cum estimăm valoarea serviciilor de mediu?
În practică, ghidarea pe care o oferă Kettunen et al. 2009
presupune că estimarea beneficiilor socio-economice totale
oferite de siturile Natura 2000 este probabil o combinaţie
de estimări calitative, cantitative şi financiare. Şi aceasta
pentru că, pur şi simplu, elaborarea estimărilor financiare
tinde să fie complexă şi să consume resurse. De aceea,
utilizarea de estimări calitative şi cantitative acolo unde este
necesar este adesea soluţia cea mai practică. Totuşi, este
recomandabil să se încerce estimarea valorii economice a
celor mai importante servicii de mediu ale unui sit.
Există o serie de instrumente şi abordări pentru estimarea
valorii economice a biodiversităţii şi a serviciilor de mediu
conexe. Deoarece numai unele dintre servicii sunt pe
deplin recunoscute pe piaţă, sunt necesare atât tehnicile de
evaluare comercială cât şi cele de evaluare necomercială.
Tehnicile de evaluare comercială privesc valorile de
utilizare, în timp ce tehnicile necomerciale sunt adecvate
pentru valorile ce nu privesc utilizarea. Estimările valorii
economice pot fi efectuate folosind diferite tehnici de
evaluare, comercială şi necomercială. Estimările folosite de
obicei includ, de exemplu:
• venituri (brute/nete) din servicii de mediu: de pildă,
venituri din serviciile de furnizare (peşte, lemn de
construcţii şi produse silvice nonlemnoase), venituri din
produse noi (bioprospectare conducând la noi produse
farmaceutice sau medicinale) şi venituri din turism şi
recreere;
• cheltuieli/costuri ale investiţiilor evitate: de exemplu,
cheltueili pentru purificarea apei evitate, cheltuieli
evitate datorită accesului liber la produsele silvice (de
exemplu fructe de pădure, alte fructe, alune) cheltuieli
de sănătate evitate prin micşorarea riscurilor/dezastrelor
naturale;
• pagube evitate: de exemplu, impacturi evitate şi
reducerea riscurilor de dezastre naturale

• beneficii private internaţionale: noi produse
farmaceutice sau medicamente derivate prin
bioprospectare etc.

• valoarea stocării carbonului: obţinută, de exemplu, prin
înmulţirea numărului de tone de carbon stocat cu preţul
carbonului;

Aşadar, este extrem de important să înţelegem ”distribuţia”
geografică a beneficiilor şi, de asemenea, cine sunt cei ce se
vor bucura de aceste beneficii. Aceasta ajută la identificarea
factorilor interesaţi cărora ar trebui să le fie comunicate

• crearea de locuri de muncă şi ocupaţii: de exemplu,
numărul de locuri de muncă susţinute direct sau indirect
de un sit Natura 2000;

12

• estimări bazate pe preferinţele declarate ale
oamenilor: de exemplu, stabilirea valorii economice a
bunurilor şi serviciilor necomerciale, cum ar fi vizitarea
părţilor accesibile ale siturilor Natura 2000.
În plus, costurile pierderii, înlocuirii artificiale sau refacerii
serviciilor de mediu pot fi utilizate ca un indicator al valorii
acestora. Exemple ale acestor aşa-numite ”estimări ale
valorii pe baza costurilor” includ:
• pierderi de venituri: de pildă, cantităţi de peşte mai
reduse, producţii agricole mai slabe datorate lipsei
polenizatorilor;
• costurile înlocuirii artificiale sau ale substituirii unui
serviciu: de exemplu, costul purificării apei şi al tratării
apelor uzate, costurile desalinizării apei;
• costuri ale pagubelor: de exemplu, pagube provocate
de inundaţii, incendii necontrolate, secetă;
• costuri de compensare: de exemplu, compensarea
pierderilor/daunelor suportate de populaţie;
• costuri de refacere sau de reparare: de exemplu,
refacerea unei zone umede pentru purificarea apei;
• costuri de înlocuire: de exemplu, recrearea unui habitat
în altă parte;
• costuri de asigurare: de exemplu, costul asigurărilor
împotriva dezastrelor naturale.

Evaluarea generală rapidă a posibilelor beneficii
Ghidul îşi propune să ofere un cadru conceptual şi
metodologic de realizare a evaluării beneficiilor asociate
cu siturile Natura 2000. După cum consideră Kettunen et
al. (2009), evaluarea beneficiilor presupune două etape
principale: o evaluare rapidă a potenţialelor beneficii şi
o estimare a valorii diferitelor servicii de mediu asociate
cu Natura 2000, precum şi a altor posibile beneficii socioeconomice.
Această parte a Ghidului se va concentra pe prima etapă –
evealuarea generală rapidă a posibilelor beneficii5. Scopul
acestui cadru de evaluare este unul triplu. În primul rând,
ne ajută să obţinem o imagine de ansamblu a gamei
de servicii asigurate de sit, inclusiv o evaluare iniţială a
relativei lor importanţe. În al doilea rând, oferă îndrumări
privind modul în care trebuie interpretate aceste rezultate
ale primei etape şi apoi comunicate factorilor interesaţi
relevanţi. În sfârşit, cadrul de evaluare ajută la identificarea
exactă a serviciilor de mediu care ar putea fi selecţionate
pentru o analiză ulterioară mai detaliată.
Tabelul 1.4 – Cadru de evaluare rapidă pentru
identificarea serviciilor de mediu furnizate de un sit
5
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Natura 2000 conţine instrucţiuni privind modul în care
trebuie interpretat și aplicat cadrul de evaluare rapidă.
Înainte de începerea evaluării, este recomandabil ca aria
proiectului să fie clar definită şi datele statistice relevante
să fie culese ori să se evalueze disponibilitatea acestora.
Dacă este vorba de un sit Natura 2000 mai mic, ar putea
fi utilă includerea zonelor înconjurătoare care au legături
funcţionale cu situl respectiv. Din punct de vedere al
disponibilităţii datelor, ar putea fi de asemenea utilă
folosirea graniţelor administrative, deoarece acestea sunt
adesea asociate cu eligibilitatea fondurilor regionale. Totuşi,
pentru a obţine rezultate ecologice optime, trebuie să se
acorde prioritate graniţelor ecologice.
Informaţiile de mai jos explică diferitele coloane ale
tabelului de evaluare rapidă (Tabelul 4) şi oferă îndrumări
cu privire la completarea acestuia.
Serviciul de mediu: această coloană enumeră diferitele
categorii (de furnizare, de reglare, culturale şi de suport)
şi tipuri de servicii de mediu care ar putea aduce beneficii
socio-economice în siturile Natura 2000 ( în interiorul sau
în afara lor). Parcugeţi această listă de posibile servicii şi,
pentru fiecare dintre ele, puneţi-vă următoarele întrebări.
• Descriere: Ce anume este specific serviciului furnizat
de sit: în această coloană sunt câteva posibile situaţii
în care serviciul respectiv este important pentru situl
Natura 2000. Aceste întrebări cheie precise ajută
la stabilirea următorului fapt - dacă un serviciu are
o importanţă reală sau potenţială în situl evaluat.
Evaluarea oferă trei opţiuni. Opţiunea 1: situl este o sursă
de fibre şi materiale iar acestea sunt vândute pe piaţă –
acest serviciu are o importanţă socio-economică în sit.
Opţiunea 2: situl este o sursă de fibre şi materiale însă
acestea nu sunt vândute, ci sunt folosite pe plan local
pentru subzistenţă – acest serviciu are importanţă socioeconomică în sit. Opţiunea 3: situl ar putea fi o sursă de
fibre şi materiale, însă acest potenţial nu este utilizat
în prezent – acest serviciu ar putea avea o importanţă
socio-economică, însă este necesară demonstrarea
relevanței acestuia.
• Cine beneficiază de acest serviciu: dumneavoastră
trebuie să daţi un răspuns la această întrebare şi el se
aplică în general la serviciul respectiv, adică nu este
necesar a se face o distincţie între opţiunile 1 şi 3.
Această întrebare are ca scop identificarea mai largă
a principalilor beneficiari ai serviciului respectiv, la
nivel local (de pildă fermieri, locuitorii din zonă şi
consumatorii), regional (de exemplu, consumatorii
regionali de apă), naţional (de exemplu, Ministerul
de Finanţe) sau global (de exemplu, turiştii străini,
consumatorii unui produs comercializat pe pieţele
internaţionale). Aceste informaţii ajută la crearea
unei imagini a „fluxului de beneficii” pe care situl le

Pentru mai multe informaţii privind paşii de urmat în evaluarea beneficiilor asociate cu Natura 2000, vezi IEEP et al. 2009, p. 28 – Etapa 1: O evaluare rapidă a
potenţialelor beneficii; p. 48 – Etapa 2: Îndrumări pentru estimarea diferitelor beneficii asociate cu Natura 2000..

oferă utilizatorilor şi oferă o primă indicaţie privind
scara la care apar aceste beneficii. Aceste aspecte sunt
importante pentru analizarea potenţialelor finanţări
viitoare ale sitului şi ale serviciilor sale, adică pentru
evaluarea capacității beneficiarilor serviciilor de a
susţine eforturile de management (de pildă, prin plăţi
pentru servicii de mediu).
• Semnificaţia acestui serviciu/potenţial serviciu:
dumneavoastră trebuie să daţi un răspuns la această
întrebare şi el se aplică în general la serviciul respectiv,
adică nu este necesar a se face distincţia între opţiunile
1 şi 3. Aici vi se cere să furnizaţi propria estimare iniţială
asupra importanţei serviciului în chestiune în situl
dumneavoastră Natura 2000 (0 = serviciul nu este
important în sit, 1 = serviciul are o importanţă foarte
limitată, 2 = serviciul are o imporanţă limitată, 3 =
serviciul are o importanţă moderată, 4 = serviciul are
o mare importanţă şi 5 = serviciul are o foarte mare
importanţă). Această estimare rezultă din întrebările
cheie de mai sus şi se bazează în principal pe propria
dumneavoastră opinie de expert şi pe cunoaşterea
curentă a situaţiei, ceea ce înseamnă că se prevede un
volum limitat de cercetări suplimentare (de exemplu,
căutarea de date şi consultarea altor experţi în materie).
Când elaboraţi propria dumneavoastră estimare trebuie

să luaţi în considerare aspecte legate atât de „volumul”
serviciului (de pildă, cantitatea de apă purificată de
o zona umedă), cât şi de numărul beneficiarilor care
depind de serviciul respectiv. În general, semnificaţia
socio-economică a unui serviciu dat creşte o dată
cu numărul persoanelor care beneficiază de el. De
asemenea, trebuie luat în considerare şi gradul de
dependenţă al beneficiarilor faţă de serviciul respectiv,
de exemplu recoltarea produselor forestiere ar putea
constitui cea mai importantă sursă de trai pentru o
comunitate locală, chiar dacă această activitate ar putea
avea o valoare financiară nesemnificativă pentru regiune.
• Tipuri de evaluare: această întrebare oferă o indicaţie
iniţială asupra tipului de estimare (monetară, cantitativă
şi calitativă) ce poate fi disponibilă şi/sau posibil de
obţinut. Ea arată, de asemenea, cât de uşor se pot obţine
diferite estimări. Metodele de evaluare şi estimările
disponibile depind de „situaţia” curentă a furnizării
serviciului (Opţiunea 1, 2 sau 3). De exemplu estimările
băneşti sunt mai uşor de obţinut dacă există deja pieţele
pentru serviciul respectiv (Opţiunea 1). Totuşi, dacă
valoarea serviciului nu este captată de pieţe, atunci
estimările financiare sunt mai greu de obţinut (Opţiunile
2 şi 3).

Tabel 1.4 – Cadru de evaluare rapidă pentru identificarea serviciilor de mediu furnizate de un sit Natura 2000. Sursă:
Ghid pentru evaluarea beneficiilor socio-economice ale reţelei Natura 2000 (Kettunen et al. 2009).
Serviciul de mediu

Descriere

Cine beneficiază Importanța
de acest serviciu serviciului/
potențialului

Tipuri de evaluare posibile
Ușor de obținut

Posibil, dar greu de
obținut

Servicii de furnizare
Hrană
Culturi agricole, fructe, fructe
de pădure, ciuperci, nuci/
alune, animale domestice,
animale semi-domestice,
vânat, peşte şi alte resurse
acvatice etc.
produse/recoltate în mod
durabil.

Fibre/materiale
Lână, piei, piele prelucrată,
fibre vegetale, cherestea, plută
etc. produse/recoltate în mod
durabil

Opţiunea 1: situl este o sursă de hrană şi (estimare proprie)
aceste produse alimentare sunt vândute
pe piaţă. ➜ Acest serviciu are importanţă
socio-economică în sit.

(estimare
proprie rapidă)

Bănească
Cantitativă
Calitativă

Opţiunea 2: situl este o sursă de hrană
dar aceste produse alimentare nu
sunt vândute ci folosite pe plan local
pentru subzistenţă ➜ Acest serviciu are
importanţă socio-economică în sit.

(estimare proprie)

(estimare
proprie rapidă)

Cantitativă
Calitativă

Opţiunea 3: situl ar putea fi o sursă de
(estimare proprie)
hrană, însă acest potenţial nu este folosit
în prezent. ➜ Acest serviciu ar putea avea
importanţă socio-economică în sit, dar
este necesară crearea lui

(estimare
proprie rapidă)

Calitativă (valoare Bănească
potențială)
Cantitativă
(valoare
potențială)

(estimare
proprie rapidă)

Bănească
Cantitativă
Calitativă

Opţiunea 1: situl este o sursă de fibre şi
materiale şi acestea sunt vândute pe piaţă. (estimare proprie)
➜Acest serviciu are importanţă socioeconomică în sit.

Bănească

14

Tabel 1.4 – Cadru de evaluare rapidă pentru identificarea serviciilor de mediu furnizate de un sit Natura 2000.
Sursă: Ghid pentru evaluarea beneficiilor socio-economice ale reţelei Natura 2000 (Kettunen et al. 2009).
Serviciul de mediu

Fibre/materiale
Lână, piei, piele prelucrată,
fibre vegetale, cherestea, plută
etc. produse/recoltate în mod
durabil.

Combustibil
Lemn de foc, biomasă etc.
produse/recoltate în mod
durabil

Descriere

Resurse ornamentale
Plante ornamentale sălbatice,
lemn pentru artizanat, cochilii
etc. produse/recoltate în mod
durabil
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Tipuri de evaluare posibile
Ușor de obținut

Posibil, dar greu de
obținut

Opţiunea 2: situl este o sursă de
(estimare proprie)
fibre şi materiale, dar acestea nu
sunt vândute, ci folosite pe plan local
pentru subzistenţă. ➜ Acest serviciu
are importanţă socio-economică în sit.

(estimare
Cantitativ
proprie rapidă) Calitativ

Bănească

Opţiunea 3: situl ar putea fi o sursă de
fibre şi materiale, însă acest potenţial
nu este folosit în prezent. ➜Acest
serviciu ar putea avea importanţă
socio-economică în sit, dar este
necesară crearea lui

(estimare proprie)

(estimare
Calitativ (valoare
proprie rapidă) potențială)

Bănească
Cantitativ
(valoare
potențială)

(estimare proprie)

(estimare
Bănească
proprie rapidă) Cantitativă
Calitativă

(estimare proprie)

(estimare
Cantitativ
proprie rapidă) Calitativ

Bănească

Opţiunea 3: situl ar putea fi o sursă de (estimare proprie)
combustibil, însă acest potenţial nu
este folosit în prezent. ➜ Acest serviciu
ar putea avea importanţă socioeconomică în sit, dar este necesară
crearea lui

(estimare
Calitativ (valoare
proprie rapidă) potențială

Bănească
Cantitativ
(valoare
potențială)

Opţiunea 1: situl este o sursă de
medicamente naturale şi acestea sunt
vândute pe piaţă. ➜Acest serviciu are
importanţă socio-economică în sit.

(estimare
Bănească
proprie rapidă) Cantitativă
Calitativă

Opţiunea 1: situl este o sursă de
combustibil şi acesta este vândut pe
piaţă. ➜ Acest serviciu are importanţă
socio-economică în sit.
Opţiunea 2: situl este o sursă de
combustibil, dar acesta nu este
vândut, ci folosit pe plan local pentru
subzistenţă. ➜ Acest serviciu are
importanţă socio-economică în sit.

Medicamente naturale
Produse medicale naturale
produse/recoltate în mod
durabil

Cine beneficiază Importanța
de acest serviciu serviciului/
potențialului

(estimare proprie)

Opţiunea 2: situl este o sursă de
(estimare proprie)
medicamente naturale, dar acestea nu
sunt vândute, ci folosite pe plan local
pentru subzistenţă .➜ Acest serviciu
are importanţă socio-economică în sit.

(estimare
Cantitativ
proprie rapidă) Calitativ

Bănească

Opţiunea 3: situl ar putea fi o sursă
(estimare proprie)
de medicamente naturale, însă acest
potenţial nu este folosit în prezent.
➜ Acest serviciu ar putea avea
importanţă socio-economică în sit, dar
este necesară crearea lui.

(estimare
Calitativ (valoare
proprie rapidă) potențială

Bănească
Cantitativ
(valoare
potențială)

Opţiunea 1: situl este o sursă de
(estimare proprie)
resurse ornamentale şi aceste articole
sunt vândute pe piaţă. ➜ Acest serviciu
are importanţă socio-economică în sit.

(estimare
Bănească
proprie rapidă) Cantitativă
Calitativă

Tabel 1.4 – Cadru de evaluare rapidă pentru identificarea serviciilor de mediu furnizate de un sit Natura 2000.
Sursă: Ghid pentru evaluarea beneficiilor socio-economice ale reţelei Natura 2000 (Kettunen et al. 2009).
Serviciul de mediu

Resurse ornamentale
Plante ornamentale sălbatice,
lemn pentru artizanat, cochilii
etc. produse/recoltate în mod
durabil

Produse biochimice şi
farmaceutice

Calitatea apei

Descriere

Opţiunea 2: situl este o sursă de
resurse ornamentale, dar aceste
articole nu sunt vândute, ci folosite pe
plan local pentru subzistenţă.
➜ Acest serviciu are importanţă
socio-economică în sit.

Cine beneficiază Importanța
de acest serviciu serviciului/
potențialului

Tipuri de evaluare posibile
Ușor de obținut

(estimare proprie)

(estimare
proprie rapidă)

Bănească
Cantitativă
Calitativăy

Opţiunea 3: situl ar putea fi o sursă
(estimare proprie)
de resurse ornamentale, însă acest
potenţial nu este folosit în prezent.
➜ Acest serviciu ar putea avea
importanţă socio-economică în sit, dar
este necesară crearea lui.

(estimare
proprie rapidă)

Calitativ
(valoare
potențială)

Opţiunea 1: situl este o sursă de
(estimare proprie)
ingrediente / componente de produse
biochimice sau farmaceutice elaborate
sau în curs de elaborare.
➜ Acest serviciu are importanţă socioeconomică în sit.

(estimare
proprie rapidă)

Bănească
Cantitativă
Calitativă

Opţiunea 2: situl este o sursă potenţială
/ probabilă de ingrediente/componente
de produse biochimice sau farmaceutice
dar încă nu există astfel de activităţi.
➜ Acest serviciu ar putea avea
importanţă socio-economică în sit, dar
este necesară crearea lui

(estimare
proprie rapidă)

Calitativ
(valoare
potențială)

(estimare proprie)

(estimare
proprie rapidă)

Bănească
Cantitativă
Calitativă

(estimare proprie)

(estimare
proprie rapidă)

Calitativ
(valoare
potențială)

(estimare proprie)

(estimare
proprie rapidă)

Bănească
Cantitativă
Calitativă

Opţiunea 1: situl este sau are în
perimetrul său un important rezervor
de apă folosit de factori interesaţi
locali / regionali. ➜Acest serviciu are
importanţă socio-economică în sit.
Opţiunea 2: situl ar putea fi /are în
perimetrul său un important rezervor
de apă, însă în prezent acest potenţial
nu este folosit. Totuşi, situaţia s-ar
putea schimba, în funcţie de evoluţiile
viitoare. ➜Acest serviciu ar putea avea
importanţă socio-economică în viitor.

(estimare proprie)

Posibil, dar greu de
obținut

Bănească
Calitativ
(valoare
potențială)

Bănească
Calitativ
(valoare
potențială)

Bănească
Cantitativă
(valoare
potențială)

Servicii culturale şi sociale
Ecoturism şi recreere
Drumeţii, camping, plimbări
în natură, jogging, ski, canotaj,
rafting, pescuit de agrement,
observarea animalelor etc.

Opţiunea 1: situl este folosit în mod
activ pentru turism şi recreere, şi
aceste activităţi creează venituri
prin taxe de acces, cazare, hrană,
magazine de suveniruri, excursii plătite
şi activităţi în aer liber, permise de
pescuit de agrement durabil, valori
mai ridicate ale proprietăţilor în jurul
posibilităţilor recreaţionale ale sitului
etc.➜ Acest serviciu are importanţă
socio-economică în sit.
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Tabel 1.4 – Cadru de evaluare rapidă pentru identificarea serviciilor de mediu furnizate de un sit Natura 2000.
Sursă: Ghid pentru evaluarea beneficiilor socio-economice ale reţelei Natura 2000 (Kettunen et al. 2009).
Serviciul de mediu

Ecoturism şi recreere
Drumeţii, camping, plimbări
în natură, jogging, ski, canotaj,
rafting, pescuit de agrement,
observarea animalelor etc.

Valori culturale şi servicii
inspiraţionale, de ex. educaţie,
artă şi cercetare
Situl face parte din programa
de educație ecologică locală/
regională (de ex. vizite şcolare,
teme de lucru pe teren); situl este
o destinaţie pentru fotografii de
natură; situl este folosit pentru
activităţi de cercetare etc.

Valori peisagistice şi estetice
Frumuseţea peisajului, diversitate
şi identitate culturală, valori
spirituale, valori culturale și de
patrimoniu etc.
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Descriere

Cine beneficiază Importanța
de acest serviciu serviciului/
potențialului

Tipuri de evaluare posibile
Ușor de obținut

Posibil, dar greu de
obținut

Opţiunea 2: situl este folosit în mod (estimare proprie)
activ pentru turism şi recreere, dar
aceste activităţi nu aduc venituri
(adică accesul la sit este gratuit şi nu
există firme cu activităţi legate de
vizitarea sitului). ➜ Acest serviciu are
importanţă socio-economică în sit.

(estimare
proprie rapidă)

Cantitativă
Calitativă

Bănească

Opţiunea 3: situl nu este folosit
(estimare proprie)
pentru turism şi recreere, însă ar putea
exista un potenţial pentru aceste
activităţi (de exemplu prin investiţii şi
promovare) ➜ Acest serviciu ar putea
avea importanţă socio-economică în
sit dar este necesară crearea lui

(estimare
proprie rapidă)

Calitativă
(valoare
potentială)

Bănească
Cantitativă
(valoare
potentială)

Opţiunea 1: situl este folosit în mod (estimare proprie)
activ pentru scopuri educative,
artistice şi de cercetare, şi aceste
activităţi creează venituri prin taxele
plătite de şcoli sau grupurile de
cercetare pentru folosirea sitului,
finanţarea proiectelor de cercetare,
vânzări din proiectele de cercetare,
cazare pentru cercetători, drepturi de
autor pentru fotografiile de natură de
uz comercial etc. ➜ Acest serviciu are
importanţă socio-economică în sit.

(estimare
proprie rapidă)

Bănească
Cantitativă
Calitativă

Opţiunea 2: Opţiunea 2: situl este
(estimare proprie)
folosit în mod activ pentru turism
şi recreere, dar aceste activităţi nu
aduc venituri (adică accesul la sit este
gratuit şi nu există firme cu activităţi
legate de vizitarea sitului). ➜ Acest
serviciu are importanţă socioeconomică în sit..

(estimare
proprie rapidă)

Cantitativă
Calitativă

Bănească

Opţiunea 3: situl nu este folosit
(estimare proprie)
pentru turism şi recreere, însă ar putea
exista un potenţial pentru aceste
activităţi (de exemplu prin investiţii şi
promovare) ➜ Acest serviciu ar putea
avea importanţă socio-economică în
sit dar este necesară crearea lui

(estimare
proprie rapidă)

Calitativă
(valoare
potentială)

Bănească
Cantitativă
(valoare
potentială)

Opţiunea 1: situl are valoare
peisagistică şi estetică şi această
valoare joacă un rol în crearea de
venituri, de ex. prin atragerea de
investiţii şi susţinere financiară
pentru cultură, şi prin impactul
asupra preţului proprietăţilor.
➜ Acest serviciu are importanţă
socio-economică în sit.

(estimare
proprie rapidă)

Bănească
Cantitativă
Calitativă

(estimare proprie)

Tabel 1.4 – Cadru de evaluare rapidă pentru identificarea serviciilor de mediu furnizate de un sit Natura 2000. Sursă:
Ghid pentru evaluarea beneficiilor socio-economice ale reţelei Natura 2000 (Kettunen et al. 2009).
Serviciul de mediu

Valori peisagistice şi estetice
Frumuseţea peisajului,
diversitate şi identitate culturală,
valori spirituale, valori culturale și
de patrimoniu etc.

Descriere

Opţiunea 2: situl are valoare
peisagistică şi estetică dar această
valoare nu poate fi asociată cu
veniturile. ➜ Acest serviciu are
importanţă socio-economică în sit.

Cine beneficiază Importanța
de acest serviciu serviciului/
potențialului

Tipuri de evaluare posibile
Ușor de obținut

Posibil, dar greu de
obținut
Bănească
Cantitativă

(estimare proprie)

(estimare
proprie rapidă)

Calitativă

Opţiunea 3: situl are în prezent o
(estimare proprie)
valoare peisagistică şi estetică scăzută,
dar potenţialul lui de a crea o astfel
de valoare poate fi crescut. ➜ Acest
serviciu ar putea avea importanţă
socio-economică în sit dar este necesară
crearea lui.

(estimare
proprie rapidă)

Calitativă (valoare Bănească
potențială)
Cantitativă
(valoare
potențială)

(estimare
proprie rapidă)

(Bănească)
Cantitativă
Calitativă

Bănească

(estimare
proprie rapidă)

Calitativă

Bănească
Cantitativă

(estimare
proprie rapidă)

Calitativă (valoare Bănească
potențială)
Cantitativă
(valoare
potentială)

(estimare
proprie rapidă)

Bănească
Cantitativă
Alitativă

Servicii de reglare
Opţiunea 1: situl are o mare capacitate
de stocare a carbonului (de ex. zonele
împădurite) şi/sau un rol important
(estimare proprie)
Stocarea carbonului, menţinerea în reglarea microclimatului. De
asemenea, sunt disponibile date
şi controlul temperaturii şi al
relevante (cantitatea de biomasă
precipitaţiilor
lemnoasă, capacitatea de stocare a
carbonului, estimări privind carbonul
captat etc.) ➜ Acest serviciu are
importanţă socio-economică în sit.
Reglarea climei/a schimbărilor
climatice

Opţiunea 2: situl are o mare capacitate
de stocare a carbonului (de ex. zonele
împădurite) şi/sau un rol important
(estimare proprie)
în reglarea microclimatului, dar nu
există date relevante în materie. ➜
Acest serviciu are importanţă socioeconomică în sit.
Opţiunea 3: serviciile actuale de
reglare climatică ale sitului ar putea fi
intensificate printr-un management
(estimare proprie)
adecvat şi prin obţinerea statutului de
conservare favorabil ➜ Acest serviciu ar
putea avea importanţă socio-economică
în viitor.
Opţiunea 1: situl este important
pentru reglarea apei în zonă, există
beneficiari clari ai acestui serviciu
Prevenirea inundaţiilor, reglarea şi sunt disponibile şi unele date
relevante (privind pagubele provocate
scurgerii apei de suprafaţă,
de inundaţii, costurile prevenirii
reîncărcare acviferă etc.
artificiale a inundaţiilor, cantităţile de
apă freatică, efectele cantităţii de apă
asupra cantităţii de peşte de pescuit,
costuri pentru sănătate generate de
inundaţii etc.). ➜ Acest serviciu are
importanţă socio-economică în sit.
Reglarea apei

(estimare proprie)
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Tabel 1.4 – Cadru de evaluare rapidă pentru identificarea serviciilor de mediu furnizate de un sit Natura 2000.
Sursă: Ghid pentru evaluarea beneficiilor socio-economice ale reţelei Natura 2000 (Kettunen et al. 2009).
Serviciul de mediu

Reglarea apei
Prevenirea inundaţiilor, reglarea
scurgerii apei de suprafaţă,
reîncărcare acviferă etc..

Descriere

Opţiunea 2: situl este important dar
nu există date relevante. ➜ Acest
serviciu are importanţă socioeconomică în sit.

Cine beneficiază Importanța
de acest serviciu serviciului/
potențialului
(estimare proprie)

Opţiunea 3: tsitul nu joacă niciun
(estimare proprie)
rol în reglarea apei în zonă. Totuşi,
situaţia s-ar putea schimba în funcţie
de evoluţiile viitoare (de ex. schimbări
climatice, dezvoltarea afacerilor şi
industriei locale / regionale) şi/sau de
obţinerea statutului de conservare
favorabil ➜ Acest serviciu ar putea
avea importanţă socio-economică în
viitor.

Ușor de obținut

Caliativă
(estimare
proprie rapidăe)

Posibil, dar greu de
obținut
Bănească
Cantitativă

(estimare
proprie rapidă)

Calitativă (valoare Bănească
potențială)
Cantitativă
(valoare
potențială)

(estimare
proprie rapidă)

Bănească
Cantitativă
Calitativă

(estimare proprie)

(estimare
proprie rapidă)

Calitativă

Opţiunea 3: situl nu joacă niciun rol (estimare proprie)
în purificarea apei şi în neutralizarea
deşeurilor în zonă. Totuşi, situaţia
s-ar putea schimba în funcţie de
evoluţiile viitoare şi/sau de obţinerea
statutului de conservare favorabil
➜ Acest serviciu ar putea avea
importanţă socio-economică în
viitor.

(estimare
proprie rapidă)

Calitativă (valoare Bănească
potențială)
Cantitativă
(valoare
potențială)

(estimare
proprie rapidă)

Bănească
Cantitativă
Calitativă

Opţiunea 1: situl are o funcţie
importantă în purificarea apei şi
(estimare proprie)
Purificarea apei şi managementul în neutralizarea deşeurilor în zonă
deşeurilor
(de ex. siturile din zonele umede).
Descompunerea / captarea
Această funcţie aduce beneficii clare
elementelor nutritive şi
unor factori interesaţi din zonă (de
contaminante, prevenirea
ex. uzinele municipale de purificare
eutrofizării apelor etc.
a apei, firmele dependente de apa
curată etc.) şi sunt disponibile date
relevante (costuri de înlocuire pentru
purificarea apei, efecte ale calităţii
apei asupra acvaculturii şi pescuitului,
costurile de reconstrucție a zonelor
umede etc.) ➜ Acest serviciu are
importanţă socio-economică în sit.
Opţiunea 2: situl este important,
dar lipsesc datele relevante. ➜ Acest
serviciu are importanţă socioeconomică în sit.

Opţiunea 1: situl are o funcţie
importantă în menţinerea calităţii
(estimare proprie)
Reglarea calităţii aerului
aerului în zonă (de ex. pădurea).
Această funcţie aduce beneficii
Eliminarea poluării şi a particulelor clare unor factori interesaţi din zonă
atmosferice prin coronamentul
şi sunt disponibile date relevante
pădurii
(cantitatea de poluare absorbită
de copaci, costurile de înlocuire
pentru purificarea aerului, costurile
de sănătate asociate cu poluarea
atmosferică etc.) ➜ Acest serviciu are
importanţă socio-economică în sit.
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Tipuri de evaluare posibile

Bănească
Cantitativă

Tabel 1.4 – Cadru de evaluare rapidă pentru identificarea serviciilor de mediu furnizate de un sit Natura 2000.
Sursă: Ghid pentru evaluarea beneficiilor socio-economice ale reţelei Natura 2000 (Kettunen et al. 2009).
Serviciul de mediu

Descriere

Cine beneficiază Importanța
de acest serviciu serviciului/
potențialului

Reglarea calităţii aerului

Tipuri de evaluare posibile
Ușor de obținut

Posibil, dar greu de
obținut
Bănească
Cantitativă

Opţiunea 2: situl este important dar (estimare proprie)
lipsesc datele relevante. ➜ Acest
Eliminarea poluării şi a particulelor serviciu are importanţă socioatmosferice prin coronamentul
economică în sit.
pădurii
Opţiunea 3: situl nu joacă niciun rol (estimare proprie)
în menţinerea calităţii aerului în zonă.
Totuşi, situaţia s-ar putea schimba în
funcţie de evoluţiile viitoare şi/sau de
obţinerea statutului de conservare
favorabil ➜ Acest serviciu ar putea
avea importanţă socio-economică în
viitor.

(estimare
proprie rapidă)

Calitativă

(estimare
proprie rapidă)

Calitativă (valoare Bănească
potențială)
Cantitativă
(valoare
potențială)

Opţiunea 1: situl / managementul
(estimare proprie)
corespunzător al sitului (de ex.
interzicerea utilizării intensive) are un
rol important în prevenirea eroziunii
în zonă. Această funcţie aduce
beneficii clare unor factori interesaţi
din zonă şi sunt disponibile date
relevante (aria protejată de eroziune,
costurile menţinerii calităţii solului cu
îngrăşăminte, reducerea producţiei
datorată eroziunii, costul îndepărtării
sedimentelor din cursurile de apă
etc.). ➜ Acest serviciu are importanţă
socio-economică în sit

(estimare
proprie rapidă)

Bănească
Cantitativă
Calitativă

Opţiunea 2: situl este important dar (estimare proprie)
lipsesc datele relevante. ➜ Acest
serviciu are importanţă socioeconomică în sit.

(estimare
proprie rapidă)

Calitativă

Opţiunea 3: situl nu joacă niciun
(estimare proprie)
rol în controlul eroziunii în zonă.
Totuşi, situaţia s-ar putea schimba în
funcţie de evoluţiile viitoare şi/sau de
obţinerea statutului de conservare
favorabil ➜ Acest serviciu ar putea
avea importanţă socio-economică în
viitor.

(estimare
proprie rapidă)

Calitativă (valoare Bănească
potențială)
Cantitativă
(valoare
potențială)

(estimare
proprie rapidă)

Bănească
Cantitativă
Calitativă

Controlul eroziunii
Menţinerea elementelor nutritive
şi a acoperirii solului şi prevenirea
efectelor negative ale eroziunii
(de ex. sărăcirea solului, creşterea
sedimentării cursurilor de apă)

Controlul avalanşelor
Prevenirea / atenuarea daunelor
provocate de avalanşe în regiunile
montane

Opţiunea 1: situl / managementul
corespunzător al sitului (de ex.
(estimare proprie)
interzicerea utilizării intensive)
are un rol important în prevenirea
avalanţelor în zonă. Această funcţie
aduce beneficii clare unor factori
interesaţi din zonă (proprietari de
pădure, centre de ski etc.) şi sunt
disponibile date relevante (aria
protejată de avalanşe, costurile
pagubelor provocate de avalanşe,
costul protecţiei artificiale contra
avalanşelor etc.). ➜ Acest serviciu are
importanţă socio-economică în sit.

Bănească
Cantitativă
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Tabel 1.4 – Cadru de evaluare rapidă pentru identificarea serviciilor de mediu furnizate de un sit Natura 2000. Sursă:
Ghid pentru evaluarea beneficiilor socio-economice ale reţelei Natura 2000 (Kettunen et al. 2009).
Serviciul de mediu

Cine beneficiază Importanța
de acest serviciu serviciului/
potențialului

Tipuri de evaluare posibile
Ușor de obținut

Posibil, dar greu de
obținut

(estimare proprie)

(estimare
proprie rapidă)

Calitativă

Bănească
Cantitativă

Opţiunea 3: situl nu joacă niciun rol în (estimare proprie)
controlul avalanşelor în zonă. Totuşi,
situaţia s-ar putea schimba în funcţie de
evoluţiile viitoare şi/sau de obţinerea
statutului de conservare favorabil ➜
Acest serviciu ar putea avea importanţă
socio-economică în viitor.

(estimare
proprie rapidă)

Calitativă (valoare Bănească
potențială)
Cantitativă
(valoare
potențială)

Opţiunea 1: situl / managementul
(estimare proprie)
corespunzător al sitului (de ex.
interzicerea utilizării intensive) are un
rol important în prevenirea daunelor
provocate de furtuni în zonă. Această
funcţie aduce beneficii clare unor
factori interesaţi din zonă (acvaculturi
costiere, crescătorii de peşte şi
agricultură, activităţi turistice şi staţiuni
turistice etc.) şi sunt disponibile date
relevante (aria protejată împotriva
pagubelor, costurile pagubelor
provocate de furtuni, costul protecţiei
artificiale, refacerea protecţiei
naturale împotriva furtunilor etc.). ➜
Acest serviciu are importanţă socioeconomică în sit.

(estimare
proprie rapidă)

Bănească
Cantitativă
Calitativă

Opţiunea 2: situl este important
dar lipsesc datele relevante. ➜
Acest serviciu are importanţă socioeconomică în sit.

(estimare proprie)

(estimare
proprie rapidă)

Calitativă

Opţiunea 3: situl nu joacă niciun rol
(estimare proprie)
în controlul pagubelor provocate de
furtuni în zonă. Totuşi, situaţia s-ar
putea schimba în funcţie de evoluţiile
viitoare şi/sau de obţinerea statutului
de conservare favorabil ➜ Acest
serviciu ar putea avea importanţă socioeconomică în viitor.
Opţiunea 1: situl / managementul
corespunzător al sitului (de ex.
(estimare proprie)
acoperirea cu vegetaţie rezistentă
la incendiu) are un rol important în
prevenirea incendiilor în zonă. Această
funcţie aduce beneficii clare unor
factori interesaţi din zonă (proprietari
de pădure, municipalităţi, proprietari
de terenuri etc.) şi sunt disponibile
date relevante (costurile pagubelor
provocate de incendii, costul protecţiei
împotriva incendiilor şi a stingerii
lor, costurile de sănătate şi victimele
incendiilor, costurile de refacere etc.).
➜ Acest serviciu are importanţă socioeconomică în sit.

(estimare
proprie rapidă)

Calitativă (valoare Bănească
potențială)
Cantitativă
(valoare
potențială)

(estimare
proprie rapidă)

Bănească
Cantitativă
Calitativă

Descriere

Opţiunea 2: situl este important
dar lipsesc datele relevante. ➜
Acest serviciu are importanţă socioeconomică în sit.
Controlul avalanşelor
Prevenirea / atenuarea daunelor
provocate de avalanşe în
regiunile montane

Controlul pagubelor provocate
de furtuni
Prevenirea/atenuarea pagubelor
provocate de uragane sau valuri
mari în zonele de coastă / de-a
lungul cursurilor de apă dulce

Atenuarea impactului
incendiilor necontrolate
Prevenirea incendiilor
necontrolate şi reglarea
intensităţii focului
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Bănească
Cantitativă

Tabel 1.4 – Cadru de evaluare rapidă pentru identificarea serviciilor de mediu furnizate de un sit Natura 2000. Sursă:
Ghid pentru evaluarea beneficiilor socio-economice ale reţelei Natura 2000 (Kettunen et al. 2009).
Serviciul de mediu

Atenuarea impactului
incendiilor necontrolate
Prevenirea incendiilor
necontrolate şi reglarea
intensităţii focului

Control biologic
Menţinerea inamicilor naturali
ai dăunătorilor plantelor şi
animalelor, reglarea populaţiilor
de vectori ai bolilor plantelor şi
animalelor etc.

Cine beneficiază Importanța
de acest serviciu serviciului/
potențialului

Tipuri de evaluare posibile
Ușor de obținut

Posibil, dar greu de
obținut

(estimare proprie)

(estimare
proprie rapidă)

Calitativă

Bănească
Cantitativă

Opţiunea 3: situl nu joacă niciun rol
(estimare proprie)
în atenuarea pagubelor provocate de
incendiile necontrolate în zonă. Totuşi,
situaţia s-ar putea schimba în funcţie de
evoluţiile viitoare şi/sau de obţinerea
statutului de conservare favorabil ➜
Acest serviciu ar putea avea importanţă
socio-economică în viitor.

(estimare
proprie rapidă)

Calitativă
(valoare
potențială)

Bănească
Cantitativ (valoare
potențială)

Opţiunea 1: situl / managementul
(estimare proprie)
corespunzător al sitului (de ex.
interzicerea utilizării intensive) are
un rol important în menţinerea
controlului biologic natural în zonă.
Această funcţie aduce beneficii
clare unor factori interesaţi din zonă
(activităţi silvice şi agricole etc.) şi sunt
disponibile date relevante (pagubele
provocate de dăunători, costul înlocuirii
controlului natural prin pesticide etc.).
➜ Acest serviciu are importanţă socioeconomică în sit.

(estimare
proprie rapidă)

Bănească
Cantitativă
Calitativă

Opţiunea 2: situl este important,
dar lipsesc datele relevante. ➜Acest
serviciu are importanţă socioeconomică în sit.

(estimare
proprie rapidă)

Calitativă

Descriere

Opţiunea 2: situl este important dar
lipsesc datele relevante. ➜ Acest
serviciu are importanţă socioeconomică în sit.

(estimare proprie)

Opţiunea 3:situl nu joacă niciun rol
(estimare proprie)
în controlul biologic în zonă. Totuşi,
situaţia s-ar putea schimba în funcţie de
evoluţiile viitoare şi/sau de obţinerea
statutului de conservare favorabil ➜
Acest serviciu ar putea avea importanţă
socio-economică în viitor.
Opţiunea 1: situl / managementul
(estimare proprie)
corespunzător al sitului (de ex.
interzicerea utilizării intensive) are
un rol important în menţinerea
polenizatorilor naturali şi a agenţilor de
dispersie a seminţelor în zonă. Această
Polenizarea
funcţie aduce beneficii clare unor
Menţinerea polenizatorilor
naturali şi a agenţilor de dispersie factori interesaţi din zonă (producţia
agricolă etc.) şi sunt disponibile
a seminţelor (de ex. păsări sau
date relevante (scăderea producţiei
mamifere)
datorată lipsei polenizatorilor, costurile
polenizării artificiale sau ale regenerării
pădurii – de exemplu pădurile de stejari
etc.). ➜ Acest serviciu are importanţă
socio-economică în sit.

Cantitativă
(estimare
proprie rapidă)) (valoare
potențială)

(estimare
proprie rapidă)

Bănească
Cantitativă

Bănească
Cantitativă
(valoare
potențială)

Bănească
Cantitativă
Calitativă
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Tabel 1.4 – Cadru de evaluare rapidă pentru identificarea serviciilor de mediu furnizate de un sit Natura 2000. Sursă:
Ghid pentru evaluarea beneficiilor socio-economice ale reţelei Natura 2000 (Kettunen et al. 2009).
Serviciul de mediu

Polenizarea
Menţinerea polenizatorilor
naturali şi a agenţilor de dispersie
a seminţelor (de ex. păsări sau
mamifere)

Descriere

Opţiunea 2: situl este important,
dar lipsesc datele relevante. ➜ Acest
serviciu are importanţă socioeconomică în site

Cine beneficiază Importanța
de acest serviciu serviciului/
potențialului
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Ușor de obținut

Posibil, dar greu de
obținut
Bănească
Cantitativă

(estimare proprie)

(estimare
proprie rapidă)

Calitativă

Opţiunea 3: situl nu joacă niciun rol
(estimare proprie)
în polenizare în zonă. Totuşi, situaţia
s-ar putea schimba în funcţie de
evoluţiile viitoare şi/sau de obţinerea
statutului de conservare favorabil ➜
Acest serviciu ar putea avea importanţă
socio-economică în viitor.

(estimare
proprie rapidă)

Calitativă (valoare Bănească
potențială)
Cantitativă
(valoare
potențială)

(estimare
proprie rapidă)

Bănească
Cantitativă
Calitativă

(estimare
proprie rapidă)

Calitativă

Opţiunea 3: situl nu joacă niciun
(estimare proprie)
rol în reglarea şi susţinerea sănătăţii
umane în zonă. Totuşi, situaţia s-ar
putea schimba în funcţie de evoluţiile
viitoare şi/sau de obţinerea statutului
de conservare favorabil ➜ Acest
serviciu ar putea avea importanţă
socio-economică în viitor.

(estimare
proprie rapidă)

Calitativă (valoare Bănească
potențială)
Cantitativă
(valoare
potențială)

Opţiunea 1: situl găzduieşte o
(estimare proprie)
populaţie de rase locale /endemice
sau o varietate de culturi agricole sau
animale domestice, ori joacă un rol în
menţinerea unor populaţii de specii
sănătoase din punct de vedere genetic
(specii de vânat, polenizatori, inamici
naturali ai dăunătorilor etc.) în zonă.
Sunt disponibile date relevante privind
beneficiile create (producţii mai mari
datorită folosirii anumitor rase, costul
conservării raselor locale, venituri din
produse specifice, din rase specifice
etc.). ➜ Acest serviciu are importanţă
socio-economică în sit.

(estimare
proprie rapidă)

(Bănească)
Cantitativă
Calitativă

Opţiunea 1: situl are un rol important
în reglarea / susţinerea sănătăţii
umane în zonă şi sunt disponibile date (estimare proprie)
Reglarea sănătăţii umane (fizice relevante privind beneficiile create
şi mentale)
(costuri ale tratamentelor / prevenirii
Reglarea vectorilor pentru factorii bolilor în absenţa serviciului, estimări
patogeni, susţinerea sănătăţii
ale rolului naturii şi spaţiilor verzi în
fizice şi mentale prin crearea unui reducerea stresului). ➜ Acest serviciu
cadru pentru activităţile în aer
are importanţă socio-economică în sit.
liber
Opţiunea 2: situl este important,
(estimare proprie)
dar lipsesc datele relevante. ➜ Acest
serviciu are importanţă socioeconomică în sit.

Menţinerea diversităţii genetice
/ a speciilor
Protecţia speciilor şi varietăţilor
locale şi endemice, menţinerea
patrimoniului genetic al speciilor
de vânat

Tipuri de evaluare posibile

Bănească
Cantitativă

Tabel 1.4 – Cadru de evaluare rapidă pentru identificarea serviciilor de mediu furnizate de un sit Natura 2000. Sursă:
Ghid pentru evaluarea beneficiilor socio-economice ale reţelei Natura 2000 (Kettunen et al. 2009).
Serviciul de mediu

Menţinerea diversităţii genetice /
a speciilor
Protecţia speciilor şi varietăţilor
locale şi endemice, menţinerea
patrimoniului genetic al speciilor
de vânat

Descriere

Opţiunea 2: situl joacă un rol în
menţinerea diversităţii genetice şi a
speciilor în zonă, dar lipsesc datele
relevante. ➜ Acest serviciu are
importanţă socio-economică în sit.

Cine beneficiază Importanța
de acest serviciu serviciului/
potențialului

Tipuri de evaluare posibile
Posibil, dar greu de
obținut

(estimare proprie) (estimare
proprie
rapidă)

(Bănească)
Cantitativă
Calitativă

Opţiunea 3: rolul sitului în menţinerea (estimare proprie) (estimare
diversităţii genetice şi a speciilor în
proprie
zonă probabil că va creşte în viitor
rapidă)
datorită efectelor schimbărilor
climatice, degradării habitatelor,
fragmentării etc. Diversitatea creşte
şi ea rezilienţa ecosistemelor şi
capacitatea lor de a se adapta la
condiţiile în schimbare. ➜ Acest
serviciu ar putea avea importanţă
socio-economică în viitor.

Cantitativă
(valoare
potențială)

Bănească
Cantitativă
(valoare
potențială)

Servicii de suport (lista de mai jos include doar câteva dintre cele mai importante servicii de suport. Nu trebuie considerată ca fiind o listă
exhaustivă a proceselor de ecosistem esenţiale.)

Producţia primară

Ciclul şi descompunerea
elementelor nutritive

Situl este o sursă importantă de
(estimare proprie) (estimare
resurse biologice produse/recoltate
proprie
în mod durabil sau are o înaltă
rapidă)
capacitate de captare a carbonului.
Astfel, producţia de biomasă joacă un
rol important în sit. ➜ Acest serviciu
de suport are o importanţă specifică,
de aceea merită o atenţie specială.

Cantitativă

Bănească
Cantitativă

Situl joacă un rol important în livrarea (estimare proprie) (estimare
serviciilor de furnizare și reglare în
proprie rapidă)
strânsă dependenţă de capacitatea
ecosistemului de a descompune
material organic, de exemplu
purificarea apei, managementul
deşeurilor.

Cantitativă

Bănească
Cantitativă

Situl este o sursă semnificativă de
resurse biologice produse/recoltate
în mod durabil sau are o înaltă
capacitate de captare a carbonului.
Astfel, ciclul elementelor nutritive ce
susţine producţia de biomasă joacă
un rol important în sit.
➜ Acest serviciu de suport are o
importanţă specifică, de aceea merită
o atenţie specială.
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Tabel 1.4 – Cadru de evaluare rapidă pentru identificarea serviciilor de mediu furnizate de un sit Natura 2000. Sursă:
Ghid pentru evaluarea beneficiilor socio-economice ale reţelei Natura 2000 (Kettunen et al. 2009).
Serviciul de mediu

Descriere

Cine beneficiază Importanța
de acest serviciu serviciului/
potențialului

Tipuri de evaluare posibile
Ușor de obținut

Posibil, dar greu de
obținut

Ciclul apei

Situl este un important rezervor de (estimare proprie) (estimare proprie Cantitativă
apă sau joacă un rol important în
rapidă)
reglarea fluxului de apă în zonă. Astfel,
procesele legate de ciclul apei sunt de
o mare importanţă, de aceea merită o
atenţie specială.

Bănească
Cantitativă

Interacţiuni ecologice

Situl găzduieşte un mare număr de (estimare proprie) (estimare proprie Cantitativă
specii şi habitate şi acestea au ca
rapidă)
rezultat o rată înaltă a interacţiunilor
ecologice în sit. Complexitatea şi
diversitatea acestor interacţiuni
ecologice este considerată
fundamentală pentru funcţionarea
caracteristică a ecosistemelor sitului,
asigurând astfel furnizarea serviciilor
acestuia. ➜ Acest serviciu de suport
are o importanţă specifică, de aceea
merită o atenţie specială.

Bănească
Cantitativă

Situl joacă un rol important în
(estimare proprie) (estimare proprie Cantitativă
crearea variaţiilor în cadrul speciilor
rapidă)
şi ecosistemelor sau între acestea,
de exemplu prin funcţionarea ca un
important refugiu / punct de pornire /
coridor în peisajul fragmentat, ajutând
astfel la menţinerea unui flux genetic
sănătos în cadrul speciilor.➜Acest
serviciu de suport are o importanţă
specifică, de aceea merită o atenţie
specială.

Bănească
Cantitativă

Procese evolutive

Întrebările referitoare la serviciile de mediu dau o imagine
de ansamblu a gamei de servicii furnizate de sit, oferind
în acelaşi timp o evaluare orientativă iniţială a importanţei
relative a diferitelor servicii şi scara la care acestea sunt
furnizate. Această evaluare iniţială ar putea fi utilă ca bază
sau cadru pentru discuţiile iniţiale cu un grup mai mare de
factori interesaţi privind posibilele valori socio-economice
ale sitului.
În scopul comunicării rezultatelor evaluării rapide s-a
întocmit o diagramă simplă de tip pânză de păianjen
(Figura 1.1), menită să ajute la vizualizarea rezultatelor
evaluării rapide. Diagrama arată importanţa generală a
serviciilor de mediu furnizate de un sit (conform cu propriile
dumneavoastră estimări). Aceasta nu indică însă şi care sunt
perspectivele pentru captarea efectivă a acestei valori.
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Rezultatul acestei evaluări rapide oferă primele idei cu
privire la tipurile de finanţare ce ar putea fi promițătoare
pentru acest sit. În general, serviciile culturale şi de suport
sunt accesibile prin fonduri regionale, în timp ce serviciile
de furnizare ar putea necesita finanţare alternativă de
la fondurile de dezvoltare rurală. Desigur, decizia finală
trebuie luată în urma unei abordări mai strategice a
proiectului.

Figura 1.1. Un exemplu de diagramă de tip pânză de păianjen ce poate fi utilizată ca suport vizual pentru
comunicarea rezultatelor evaluării rapide. Sursă: Ghid pentru evaluarea beneficiilor socio-economice ale reţelei
Natura 2000 (Kettunen et al. 2009)
Hrană
Servicii de suport

Fibre/materiale naturale

Evalori culturale și estetice/Educație și cercetare

Combustibil

Resurse ornamentale

Ecoturism și recreere

Diversitatea genetică a speciilor

Medicamente naturale

Produse biochimice și farmaceutice

Reglarea sănătății umane

Polenizare

Apă (cantitate)

Control biologic

Reglarea climei

Controlul furtunilor

Reglarea apei

Controlul eroziunilor

Purificarea apei și a deșeurilor
Reglarea calității aerului

Observaţie: Dat fiind că serviciile de suport constituie o pre-condiţie esenţială pentru toate celelalte servicii, aceste servicii sunt reprezentate în
comun în diagramă.

Pe baza acestor rezultate orientative şi a consilierii, se
poate continua cu o evaluare detaliată a serviciilor
selectate, luându-se în considerare acele servicii ce
prezintă o importanţă specifică în situl Natura 2000, de
exemplu resursele de biodiversitate, aprovizionarea cu
apă, ecoturismul şi recreerea, valorile culturale, peisagistice
şi serviciile inspiraţionale, reglarea climei, a apei şi a
calităţii aerului, păstrarea diversităţii genetice şi a speciilor,
polenizarea şi dispersia seminţelor, beneficii socioeconomice mai ample etc.
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2

Obţinerea de finanţare prin FEDR

2.1. Descrierea oportunităţilor pentru finanţarea
conservării naturii prin FEDR (și Fonduri
Structurale) şi opţiuni de finanţare pentru
activităţile din cadrul proiectelor de conservare a
naturii
Politica regională a UE a fost concepută cu scopul de a
promova o dezvoltare coerentă a întregii comunităţi,
reducând disparităţile între nivelurile de dezvoltare ale
diferitelor regiuni. Ea este susţinută de trei instrumente
de finanţare specifice: Fondul de Coeziune şi două fonduri
structurale, Fondul European de Dezvoltare Regională
(FEDR) şi Fondul Social European (FSE), dintre care FEDR
şi Fondul de Coeziune sunt cele mai relevante pentru
finanţarea acţiunilor de conservare a mediului înconjurător.
FEDR, asupra căruia se concentrează prezentul capitol,
contribuie la reducerea discrepanţelor dintre nivelurile de
dezvoltare ale diferitelor regiuni europene şi la recuperarea
decalajului regiunilor cel mai puţin favorizate, incluzând aici
zonele rurale şi urbane, zonele cu un handicap geografic
sau natural, cum sunt insulele, regiunile muntoase,
regiunile slab populate sau zonele de graniţă 6.
Cele trei obiective principale ale politicii regionale a UE
sunt:
Convergenţa are ca scop stimularea creşterii şi a ocupării
forţei de muncă în regiunile cele mai puţin dezvoltate.
Ea pune accent pe inovare şi pe societatea bazată pe
cunoaştere, pe adaptabilitatea la schimbările economice
şi sociale, pe calitatea mediului înconjurător şi pe eficienţa
administrativă. Este finanţată de FEDR şi de FSE, precum
şi Fondul de Coeziune, şi se adresează Statelor Membre
şi regiunilor celor mai puţin dezvoltate (interesează în
principal noile state membre).
Competitivitatea regională şi ocuparea forţei de muncă
acoperă toate zonele Uniunii Europene, cu excepţia zonelor
eligibile pentru obiectivul convergenţei. Are ca scop
întărirea competitivităţii şi atractivităţii regiunilor precum
şi a ocupării forţei de muncă, anticipând schimbările
economice şi sociale şi promovând locuri de muncă mai
numeroase şi mai bune. Acest obiectiv este finanţat prin
FEDR şi FSE.

6

Cooperarea teritorială europeană are ca scop întărirea
cooperării la nivel transfrontalier, transnaţional şi
interregional. Acest obiectiv acţionează în completarea
celorlalte două obiective deoarece regiunile eligibile
sunt eligible atât pentru obiectivul convergenţei,
cât şi pentru obiectivul competitivităţii regionale şi
al ocupării forţei de muncă. Este finanţat de FEDR şi
vizează promovarea soluţiilor comune pentru autorităţile
diferitelor ţări în domeniul dezvoltării urbane, rurale şi de
coastă, dezvoltarea relaţiilor economice şi înfiinţarea de
întreprinderi mici şi mijlocii (IMM). Cooperarea este centrată
pe cercetare, dezvoltare, societatea bazată pe cunoaştere,
prevenirea riscurilor şi managementul integrat al apei, şi
implică regiuni care au frontiere terestre sau maritime,
domeniile de cooperare transnaţională fiind definite din
punct de vedere al acţiunilor ce promovează dezvoltare
teritorială integrată şi susţinerea cooperării interegionale şi
a schimburilor de experienţă7.
Fondurile Structurale sunt gestionate pe baza Programelor
Operaţionale (PO), care sunt negociate între Statele
Membre şi Comisie. PO sunt documente ce definesc
priorităţile Statului Membru (şi/sau ale regiunilor) precum şi
modul în care acesta îşi va conduce programarea8.
Partenerii economici şi sociali9, precum şi partenerii de
mediu trebuie să participe pe deplin la programarea şi
la managementul PO, principiul parteneriatului fiind un
instrument pentru dezvoltarea durabilă, deoarece conform
acestuia fondurile UE răspund mai bine necesităţilor
actorilor de pe teren, asigurând oportunităţi egale
partenerilor privaţi astfel încât să joace un rol activ alături
de autorităţile publice. Astfel, implementarea eficientă şi
eficace a acţiunilor susţinute de FEDR depinde de buna
guvernare şi de parteneriatul dintre toţi actorii teritoriali şi
socio-economici relevanţi, în special autorităţile regionale şi
locale, precum şi orice alt organism pertinent, pe parcursul
diferitelor etape de implementare a PO cofinanţate de
FEDR.
Conform unei Analize a 46 de Programe Operaţionale
selectate în cadrul proiectului SURF Nature10, PO sunt în
general structurate în cinci părţi: analiza SWOT, strategia
programului, priorităţi şi obiective, rezumat financiar
şi evaluare. Nucleul unui Program Operaţional este
reprezentat de descrierea obiectivelor şi priorităţilor sale,
cu posibile măsuri. Aceasta este partea care determină ce

Regulamentul (CE) Nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi de abrogare a
Regulamentului (CE) 1783/1999
7 Regulamentul Consiliului (CE) Nr. 1083/2006 din 11 iulie 2006, de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social
European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999
8 http://ec.europa.eu/regional_policy/etap/index_en.htm
9 „Parteneri sociali” este un termen folosit pe scară largă în întreaga Europă pentru a denumi reprezentanţii managementului şi ai forţei de muncă (organizaţii patronale şi
sindicate): http://ec.europa.eu/employment_social/esf/fields/partnership_en.htm
10 www.surf-nature.eu
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măsuri şi ce activităţi sunt eligibile şi ar putea fi finanţate
în cadrul programelor.
Următorul tabel ilustrează câteva dintre posibilităţile
oferite de cadrul actual al regulamentului FEDR 2007
- 2013, inclusiv posibila sa aplicare prin proiectele de
conservare a naturii cum ar fi: managementul reţelei
Natura 2000, infrastructura verde, biodiversitate forestieră,
turismul durabil şi educaţia ecologică. Această imagine
de ansamblu prezintă doar oportunităţile potenţiale, în
timp ce disponibilitatea efectivă a fondurilor şi măsurile
relevante depind de Programele Operaţionale regionale
sau naţionale efective ale fiecărui Stat Membru. Deşi
inclusiv regulamentele de bază ale fondurilor se vor
schimba pentru perioada 2014, când vor debuta noile
Programe Operaţionale, presupunem că majoritatea
activităţilor prezentate vor rămâne eligibile însă, cel mai
probabil, regăsindu-se în alte articole.

Figura 2.1. Exemple elaborate de SURF-Nature, pe baza categoriilor de cheltuieli adaptate din Regulamentul CE Nr. 1080/2006.

Articol

Descriere

4

Convergență

Domeniu/teme

Activităţi potenţiale în cadrul proiectelor

Programe Operaţionale sectoriale/naţionale
Programe Operaţionale regionale

•
4(4)

mediul, inclusiv investiţii legate de
aprovizionarea cu apă, precum și de
gestionarea apei și a deșeurilor;

•

tratarea apelor uzate şi calitatea aerului;

•

prevenirea, controlul şi combatrea
deşertificării;

•

prevenirea şi controlul integrat al poluării;

•

sprijin în atenurarea efectelor schimbărilor
climatice;

•

reabilitarea mediului fizic, inclusiv a siturilor
şi terenurilor contaminate şi reamenajarea
fostelor zone industriale dezafectate;

•

promovarea biodiversităţii şi a protecţiei
naturii, inclusiv investiţii pentru siturile Natura
2000;

•

ajutor acordat IMM-urilor pentru promovarea
unor modele de producţie durabilă prin
introducerea unor sisteme de management
al mediului rentabile şi adoptarea şi utilizarea
unor tehnologii de prevenire a poluării.

Infrastructură verde

Crearea de coridoare verzi şi arii naturale pentru
îmbunătăţirea calităţii aerului în zonele cu
probleme.
Măsuri de refacere a luncilor inundabile, de
exemplu reconectarea brațelor laterale sau
reamplasarea digurilor.
Reducerea impactului infrastructurii asupra
speciilor afectate de fragmentarea peisajului
(realizarea de măsuri destinate să contracareze
barierele pe râuri şi autostrăzi).
Refacerea cursurilor de apă şi a zonelor umede
şi conectarea peisajelor naturale şi culturale cu
valoare ecologică.
Menţinerea unor zone-tampon naturale în jurul
siturilor industriale.
Recultivarea siturilor industriale ca zone verzi
pentru recreere şi ca posibile elemente ale
reţelelor de Infrastructură Verde.
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Figura 2.1. Exemple elaborate de SURF-Nature, pe baza categoriilor de cheltuieli adaptate din Regulamentul CE Nr.
1080/2006.
Article

Descriere

Domeniu/teme

Activităţi potenţiale în cadrul proiectelor

Biodiversitate
forestieră

Înfiinţarea unui organism de management
regional pentru promovarea gestiunii durabile a
pădurii.
Reintroducerea unor specii ameninţate în
habitatele forestiere de interes special.
Refacerea ecologică a habitatelor şi întărirea
populaţiilor de specii.

Înfiinţarea sistemelor de monitorizare a siturilor
Managementul Natura Natura 2000 şi a ariilor protejate, inclusiv
2000
infrastructura şi echipamentele de monitorizare
a habitatelor naturale şi a situaţiei conservării
speciilor floristice şi faunistice.
Reintroducerea unor specii ameninţate în
habitatele forestiere de interes special.
Asistenţă la elaborarea planurilor de
management, a studiilor ştiinţifice, a inventarelor,
a hărţilor.
Instruire şi dezvoltarea capacităţilor
instituţionale ale organismelor care
administrează siturile Natura 2000 şi ariile
protejate.
Măsuri pentru reducerea presiunii umane asupra
siturilor, inclusiv infrastructura pentru închiderea
accesului sau protecţia habitatelor sensibile (de
exemplu protecţia contra eroziunii prin activităţi
de drumeţie, zone special amenajate pentru
parcări pentru a evita parcarea necontrolată).
Refacerea cursurilor de apă şi a mlaştinilor,
conectarea peisajelor naturale şi culturale
cu valoare ecologică.
Turism durabil

Înfiinţarea de centre de primire a vizitatorilor
şi de zone de vizitare în ariile protejate –
infrastructură turistică.
Conceperea şi construcţia de poteci tematice,
rute de drumeţie şi poteci de căţărare.
Promovarea şi sensibilizarea la problemele
de mediu pentru a întări atitudinea ecologică
durabilă a vizitatorilor.
Diversificarea tipurilor de cazare pentru o alocare
echilibrată în regiunile sensibile.
Elaborarea de măsuri pentru motivarea IMMurilor, a destinaţiilor şi zonelor turistice să
adopte certificări pentru mediu şi durabilitate
(etichetarea ecologică, EMAS, CSR etc.)
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Figura 2.1. Exemple elaborate de SURF-Nature, pe baza categoriilor de cheltuieli adaptate din Regulamentul CE Nr.
1080/2006.
Articol

Descriere

Domeniu/teme

Activităţi potenţiale în cadrul proiectelor

Educaţie ecologică

Elaborarea de materiale informative şi
promoţionale, sensibilizarea publică privind
problemele ariilor protejate şi ale siturilor Natura
2000.

Infrastructură verde
4(5)

Prevenirea riscurilor, inclusiv elaborarea şi
implementarea de planuri care urmăresc
prevenirea și gestionarea riscurilor naturale şi
tehnologice.

Biodiversitate
forestieră

Expoziţii care explică valorile naturale ale ariilor.
Crearea unui mozaic de habitate naturale prin
plantarea pe scară largă a speciilor autohtone cu
risc scăzut de incendiu.
Elaborarea de hărţi de prevenire a dezastrelor
naturale şi a inundaţiilor, de planuri şi măsuri,
inclusiv informarea şi instruirea populaţiei în ceea
ce priveşte reducerea riscurilor.
Elaborarea de planuri de management pentru
habitatele silvice în situri de importanţă crucială
pentru managementul riscurilor (ca exemplu,
pentru prevenirea inundaţiilor).
Implementarea de activități interconectate
pentru zonele forestiere ca factor esenţial în
prevenirea riscurilor.

Plantarea de copaci din speciile autohtone cu risc
scăzut de incendiu.
Managementul Natura Studii pentru identificarea presiunilor asupra
2000
siturilor Natura 2000 ca urmare a impactului
dezvoltării economice ce are loc în proximitatea
arealului acestora.
Turism durabil
4(6)
Turism, inclusiv promovarea capitalului natural ca
potenţial de dezvoltare a turismului
durabil; protecţia şi valorificarea patrimoniului
natural în sprijinul dezvoltării socio-economice;
ajutor pentru îmbunătăţirea ofertei de servicii
turistice prin intermediul a noi servicii cu valoare
adăugată superioară şi facilitarea trecerii la noi
modele de turism mai durabile.

Utilizarea resurselor de apă în scopuri
recreaţionale.
Conceperea şi înfiinţarea de reţele de cooperative
între IMM-uri şi Parcurile Naţionale.
Dezvoltarea de pachete eco-turistice.
Strategii prin care se adaugă valoare naturii şi
peisajelor pentru turism.
Elaborarea de criterii de protecţie a naturii pentru
cazarea turiştilor în apropierea rezervaţiilor
naturale.

Turism durabil
4(7)

Patrimoniu cultural şi turism durabil – investiţii
în cultură, inclusiv protecţia, promovarea şi
păstrarea patrimoniului cultural; dezvoltarea de
infrastructuri culturale în sprijinul dezvoltării
socio-economice, a turismului durabil şi
consolidării atractivităţii regionale; ajutor pentru
îmbunătăţirea ofertei de servicii culturale prin
intermediul a noi servicii cu valoare adăugată
superioară.

Utilizarea şi marketingul produselor regionale.
Integrarea patrimoniului industrial, a celui
cultural şi a celui agricol tradiţional în pachetele
turistice.
Planificarea de hărţi combinate, culturale şi
ecologice, în regiuni, în vederea promovării
patrimoniului cultural şi a protecţiei mediului.
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Figura 2.1. Exemple elaborate de SURF-Nature, pe baza categoriilor de cheltuieli adaptate din Regulamentul CE Nr.
1080/2006.
Article

Descriere

Domeniu/teme

Activităţi potenţiale în cadrul proiectelor

4(8)

Investiţii în transport – strategii integrate
pentru transporturi sustenabile care contribuie
la îmbunătăţirea accesului la serviciile pentru
pasageri și pentru mărfuri, precum şi a calităţii
acestora, la realizarea unei repartizări modale
mai echilibrate, la promovarea unor sisteme
intermodale şi la reducerea impacturilor asupra
mediului.

Infrastructura verde

Minimizarea efectelor adverse ale transporturilor
asupra mediului – introducerea de infrastructuri
de transport eficiente şi nepoluante / favorabile
mediului, şi atenuarea impactului ecologic al
structurilor vechi în sectorul transporturilor.
Construcţia de pasaje subterane / aeriene
pentru infrastructurile de transport existente, de
exemplu drumuri, coridoare feroviare.
Crearea de coridoare de vegetaţie de-a lungul
traseelor de ciclism, de exemplu garduri vii,
pentru a spori diversitatea peisajului.
Modalităţi inteligente de gestionare a
sedimentelor pentru reducerea dragării în porturi
şi pe căile navigabile, cu beneficii suplimentare
pentru natură.

Turism durabil

Dezvoltarea şi crearea unei mobilităţi turistice
durabile către şi în arealul regiunilor sensibile,
pentru a evita traficul motorizat şi efectele
negative al acestuia asupra mediului, cum ar fi
emisiile de gaze şi zgomotul.
Realizarea de statistici trans-naţionale în ceea
ce privește fluxul turiștilor pentru a asigura un
transport durabil din regiunile ce reprezintă surse
majore de turişti către zonele turistice sensibile.
(De exemplu conexiuni feroviare directe noi
sau suplimentare, statistici ale transferului de
bagaje, ambalaje, sisteme de informaţii turistice
şi sisteme de ”preţ minim” pentru călătorii de-o zi
şi turiştii care rămân peste noapte.)
Îmbunătăţirea sistemelor de mobilitate soft în
regiunile turistice, de exemplu dezvoltarea /
extinderea / adoptarea de sisteme de transport
soft cum ar fi transportul public, traseele de
ciclism către zonele sensibile.
Măsurători ale gradului de conştientizare în
regiunile sursă şi în cele turistice.
Conceperea şi înfiinţarea de trasee de ciclism
pentru reducerea traficului în apropierea ariilor
protejate.
Dezvoltarea de porturi de agrement la scară
mică de-a lungul căilor navigabile, utilizând şi
păstrând structurile riverane naturale.
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Figura 2.1. Exemple elaborate de SURF-Nature, pe baza categoriilor de cheltuieli adaptate din Regulamentul CE Nr.
1080/2006.
Article

Descriere

4(9)

Investiţii în energie, inclusiv în îmbunătăţirea
Energie durabilă
reţelelor trans-europene care contribuie la
consolidarea securităţii furnizării energiei,
integrarea considerentelor ecologice,
îmbunătăţirea eficienţei energetice şi dezvoltarea
energiilor regenerabile.

4(10)

Investiţii în educaţie, inclusiv în formarea
profesională, ceea ce contribuie la sporirea
atractivităţii şi calităţii vieţii.

Domeniu/teme

Educație ecologică

Activităţi potenţiale în cadrul proiectelor
Reducerea consumului de energie şi creşterea
eficienţei energetice a clădirilor, de exemplu
prin auditări energetice, izolaţii ale pereţilor şi
acoperişurilor, înlocuirea ferestrelor, refacerea
conductelor de încălzire şi de distribuţie a apei
calde, faţade noi şi iluminatul interior.
Managementul integrat al producţiei şi
construcţilor energetice, inclusiv sisteme de
producţie a enerigiei regenerabile şi instalaţii
de testare în aer liber, concentrate pe panouri
fotovoltaice, sisteme heliotermice, pompe
de încălzire, microturbine eoliene şi clădiri cu
consum energetic redus.
Dezvoltarea şi pilotarea de programe educative
pentru sensibilizarea față de problemele de
mediu şi îmbunătăţirea calităţii vieţii.
Crearea de reţele regionale de contacte şi
consultanţă pe probleme de educaţie ecologică
folosind reţeaua Natura 2000 ca resursă
educativă.
Producţia de materiale educative referitoare la
siturile Natura 2000, ce vor fi folosite în şcoli ca
parte a unei iniţiative educative mai ample.

5

Competitivitate regională şi ocuparea forţei de
muncă

5(2)a și
5(2)b

Mediul înconjurător şi prevenirea riscurilor, mai
precis: stimularea investiţiilor pentru reabilitarea
siturilor şi terenurilor contaminate, promovarea
dezvoltării de infrastructuri
legate de biodiversitate şi investiţii în Natura
2000 ce contribuie la dezvoltarea economică
durabilă şi / sau la diversificarea zonelor rurale.

Programe Operaţionale Regionale

Infrastructura verde

Îndepărtarea nerecurentă a sedimentelor sau
construcţia unei ecluze pentru reglarea fluxului
de apă în interiorul şi în afara unei zone umede.
Refacerea vechilor căi navigabile ca elemente de
infrastructură verde, îmbunătăţind astfel valorile
recreaţionale, de pildă pentru ciclism.
Dezvoltarea ariilor protejate ca regiuni model în
legătură cu dezvoltarea regională.

Biodiversitate
forestieră

Activităţi de refacere în zonele forestiere
de interes deosebit pentru a permite un
management al habitatului pe termen lung şi a
dezvolta turismul durabil în regiune.
Crearea de pasaje subterane / aeriene în
infrastructurile de transport pentru a reduce
impactul fragmentării habitatelor forestiere.

Managementul Natura Similar cu 4(4), dar cu accent mai mare pe
2000
infrastructură.
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Figura 2.1. Exemple elaborate de SURF-Nature, pe baza categoriilor de cheltuieli adaptate din Regulamentul CE Nr.
1080/2006.
Article

Descriere

Domeniu/teme

Activităţi potenţiale în cadrul proiectelor

5(2)e

Mediul înconjurător şi prevenirea riscurilor şi, în
mod specific: elaborarea de planuri şi măsuri de
prevenire şi de gestionare a riscurilor naturale
(de exemplu deşertificare, secetă, incendii şi
inundaţii) şi tehnologice.

Infrastructura verde

Prevenirea eroziunii în zonele vulnerabile
prin menţinerea acoperirii cu pădure pentru
protejarea zonelor muntoase de avalanşe.

Biodiversitate
forestieră

Elaborarea de planuri de management al
habitatelor forestiere în situri de importanţă
crucială pentru managementul riscurilor (de
exemplu, prevenirea inundaţiilor).
Implementarea de activități interconectate
pentru zonele forestiere ca factor esenţial în
prevenirea riscurilor.

5(2)f

6

Protecţia şi valorificarea patrimoniului natural şi
Turism durabil
cultural în susţinerea dezvoltării socio-economice
şi promovarea resurselor naturale şi culturale
ca un potenţial pentru dezvoltarea turismului
durabil.

Cooperare teritorială europeană

Plantarea de arbori din specii autohtone cu risc
scăzut de incendiu.
Promovarea bunurilor şi serviciilor de mediu,
inclusiv furnizarea de servicii cum ar fi: hrană,
fibre, apă, şi servicii culturale ca valori spirituale şi
religioase, educaţie şi inspiraţie.

Programe Operaţionale Transfrontaliere
Programe Operaţionale Transnaţionale
Programe Operaţionale Interregionale

6(1)b
6(1)e

Dezvoltarea de activităţi transfrontaliere
economice, sociale şi ecologice prin strategii
comune de dezvoltare teritorială durabilă:
•

•

prin încurajarea şi îmbunătăţirea protecţiei
şi managementului comun al resurselor
naturale şi culturale precum şi a prevenirii
riscurilor naturale şi tehnologice
prin dezvoltarea colaborării, a capacităţii
şi a utilizării în comun a infrastructurilor,
îndeosebi în sectoare cum ar fi sănătatea,
cultura, turismul şi educaţia.

Infrastructura verde

Iniţiative transfrontaliere pentru un turism mai
diversificat, împreună cu conservarea naturii,
silvicultura, piscicultura şi / sau agricultura,
pentru promovarea turismului durabil, de
exemplu în sezoanele intermediare.

Biodiversitate
forestieră

Elaborarea de planuri de management pentru
o reţea transfrontalieră de habitate / situri
forestiere.
Înfiinţarea unui organism transfrontalier pentru
promovarea practicilor de management silvic
durabil în zonă.
Implementarea de activități interconectate
pentru zonele forestiere ca factor esenţial în
prevenirea riscurilor.
Reintroducerea de specii ameninţate în
habitatele forestiere transfrontaliere.

Managementul Natura Planificarea managementului pentru ariile
2000
protejate transfrontaliere.
Monitorizarea transfrontalieră a speciilor.
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Figura 2.1. Exemple elaborate de SURF-Nature, pe baza categoriilor de cheltuieli adaptate din Regulamentul CE Nr.
1080/2006.
Article

Descriere

Domeniu/teme

Activităţi potenţiale în cadrul proiectelor

Educație ecologică

Iniţiative transfrontaliere pentru un turism mai
diversificat, împreună cu conservarea naturii,
silvicultura, piscicultura şi / sau agricultura,
pentru promovarea turismului durabil, de
exemplu în sezoanele intermediare.
Crearea de echipe de cercetare regionale pentru
monitorizarea biodiversităţii şi a problemelor de
protecţie a naturii.

6(2)b

Mediu: gospodărirea apei, eficienţă energetică,
prevenirea riscurilor şi activităţi de protecţie
a mediului cu o dimensiune transnaţională
clară. Acţiunile pot include:
•

•
•
•

Biodiversitate
forestieră

Elaborarea de planuri de management pentru o
reţea transnaţională de habitate forestiere.
Înfiinţarea unui organism transnaţional însărcinat
cu gestiunea zonelor forestiere transnaţionale
sensibile din diferite puncte de vedere
(conservarea naturii, prevenirea riscurilor etc.).

protecţia şi managementul bazinelor
hidrografice, al zonelor costiere, al resurselor
marine, al serviciilor de aprovizionare cu apă
şi al zonelor umede;
prevenirea incendiilor, a secetei şi a
inundaţiilor;
promovarea securităţii maritime şi protecţia
împotriva riscurilor naturale şi tehnologice;
protecţia şi valorificarea patrimoniului natural
în susţinerea dezvoltării socio-economice şi a
turismului durabil.

Implementarea de activități interconectate
pentru zonele forestiere ca factor esenţial în
prevenirea riscurilor.
Abordări transnaţionale integrate ale
managementului zonelor montane şi forestiere
transfrontaliere cu semnificaţie transnaţională.

Managementul Natura Elaborarea de planuri de management pentru
2000
reţelele transnaţionale de situri de interes
deosebit.
Transferul de cunoştinţe privind mecanismele de
management (inclusiv planurile de management,
dacă e necesar) al siturilor desemnate ca arii de
conservare speciale.
Educație ecologică

Iniţiative transnaţionale pentru a analiza şi stabili
importanţa ariilor protejate, a capitalului natural
etc. în diferite tipuri de peisaj.
Elaborarea de propuneri de politici comune
privind turismul durabil, implicându-i totodată
pe localnici.
Cooperare între Parcurile Naţionale pentru o
dezvoltare durabilă, în special în ceea ce priveşte
activităţile turistice şi de îndrumare.
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Figura 2.1. Exemple elaborate de SURF-Nature, pe baza categoriilor de cheltuieli adaptate din Regulamentul CE Nr.
1080/2006.
Article

Descriere

Domeniu/teme

Activităţi potenţiale în cadrul proiectelor

8

Dezvoltare urbană durabilă

Infrastructura verde

În cadrul zonelor urbane, ar putea susţine
reamenajarea siturilor Natura 2000 sau
interconectarea grădinilor şi parcurilor.

Turism durabil

Zone cu handicapuri geografice naturale.

Întărirea creşterii economice, reabilitarea
mediului înconjurător fizic, reamenajarea siturilor
industriale dezafectate, păstrarea şi dezvoltarea
patrimoniului natural şi cultural, promovarea
spiritului de iniţiativă, a ocupării forţei de muncă
locale şi a dezvoltării comunităţii, şi furnizarea
de servicii către populaţie, luând în considerare
structurile demografice în schimbare.

Zone cu handicapuri geografice şi naturale
10
Fără a aduce atingere Articolelor 4 şi 5, FEDR
poate contribui în mod special la finanţarea
investiţiilor ce vizează îmbunătăţirea
accesibilităţii, promovarea şi dezvoltarea
activităţilor economice legate de patrimoniul
cultural şi natural, promovarea utilizării durabile
a resurselor naturale şi încurajarea turismului
durabil.

Tipurile de activităţi şi sectorul/domeniul de mediu de
interes menţionate în tabel sunt orientative şi ar trebui
să-i ajute pe potenţialii beneficiari ai FEDR să identifice
oportunităţile cele mai potrivite aplicabile situaţiei din sit/
aria protejată, pentru care aceştia vor să acceseze fonduri
europene.
Toate cele 27 de State Membre sunt eligibile pentru
finanţare. Fondurile Structurale sunt implementate la
nivel naţional şi regional de o Autoritate de Management,
iar solicitările de propuneri, precum şi licitaţiile, sunt
publicate în limbile naţionale. Cel mai uşor mod de a găsi
un prim contact este prin web-site-ul Comisiei Europene,
Directoratul pentru Politica Regională:
http://ec.europa.eu/regional-policy/manage/authority/
authority-en.cfm.

A face faţă în mod eficient provocărilor coeziunii
prin investiţii relevante: creşterea capacităţii şi
intensităţii turismului, accesul la zone naturale.

Conform directivelor UE privind managementul ciclului de
proiect11, un proiect este definit ca o serie de activităţi ce
vizează realizarea unor obiective specifice într-o perioadă
de timp definită şi cu un buget definit.
Un proiect presupune de asemenea:
• existenţa unor factori interesaţi bine definiţi, inclusiv
grupul ţintă principal şi beneficiarii finali;
• o coordonare bine definită, management şi plan de
finanţare;
• un sistem de monitorizare şi evaluare (care să ajute
gestiunea rezultatelor) şi
• un nivel corespunzător de analiză financiară şi
economică, indicând că beneficiile proiectului depăşesc
costurile acestuia.

2.2 Cum se redactează o propunere de proiect de
succes?
Unul dintre modurile în care UE susţine conservarea
biodiversităţii este prin asigurarea de fonduri pentru
proiectele specifice gestionate de sectorul public, de
organizaţiile societăţii civile şi de reprezentanţi ai sectorului
privat.

Proiectele mai mici ar putea să implice resurse financiare
modeste şi să dureze doar câteva luni, în timp ce un proiect
mare poate să implice câteva milioane de euro şi să dureze
mai mulţi ani.

11 În 1992, Comisia Europeană a adoptat „Managementul Ciclului de Proiect” (MCP) ca un set iniţial de instrumente pentru conceperea şi managementul proiectelor (pe baza
Abordării Cadrului Logic), primul manual MCP fiind produs în 1993. Ulterior, acesta a fost actualizat şi următoarea versiune (2004) este disponibilă spre descărcare în limba
engleză la Bibilioteca Multimedia de pe website-ul Europa Aid (http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/publications/ manuals-tools/t101_en.htm)..
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UE are la dispoziţie mai multe instrumente de finanţare
pentru susţinerea conservării biodiversităţii. Acest ghid
se concentrează numai asupra Fondurilor Structurale
(în special FEDR). Programele de finanţare alternativă ar
putea să răspundă mai bine necesităţilor de conservare
identificate de dvs.; uneori o combinaţie de mai multe
fonduri este soluţia cea mai potrivită. Pentru mai multe
informaţii privind alte instrumente financiare şi modul lor
de integrare, consultaţi Capitolul 3.

Astfel este esenţial ca beneficiarii să afle ce PO funcţionează
în ţările lor şi ce oportunităţi de finanţare au la dispoziţie.
Aceasta se poate realiza prin vizitarea website-urilor CE
gestionate la nivel central, disponibile în limba engleză şi în
alte limbi UE, sau utilizând sursele de informaţii din ţară (care
folosesc limbile naţionale şi engleza) cum ar fi website-ul
delegaţiei UE şi website-urile Autorităţilor de Management
naţionale, ale centrelor de informare UE şi ale ministerelor
aferente.

După cum am explicat în capitolul 2.1, Statele Membre şi
regiunile îşi elaborează Programele Operaționale, incluzând
priorităţile pe care le-au identificat. Pentru perioada 20072013 Comisia Europeană a adoptat 455 PO (335 pentru
FEDR şi 120 pentru FSE). În general, PO sunt împărţite în
următoarele categorii:

Odată ce beneficiarii au identificat în mod strategic ce
fonduri sunt disponibile şi adecvate organizaţiilor şi
obiectivelor de conservare, următorul pas este căutarea
regulată de informaţii privind sesiunile / apelurile de
depunere proiecte (sau licitaţiile deschise pentru contractele
publice). Sesiunile de depunere proiecte sunt guvernate
de UE prin reguli stricte şi ele explică clar modul în care o
organizaţie poate face o solicitare la un anumit mecanism de
finanţare nerambursabilă. De obicei, apelurile de depunere
proiecte sunt publicate pe website-urile Autorităţilor de
Management. De exemplu, în România ele sunt publicate
pe website-ul Autorităţii de Management pentru Programul
Operaţional Sectorial Mediu, la http://www.posmediu.ro/home.
Delegaţiile UE din fiecare ţară au şi ele de obicei pagini web
în limbile locale, cu informaţii despre sesiunile de depunere
proiecte.

o „Obiectiv” – include PO ce vizează „Competitivitatea
Regională şi Ocuparea Forţei de Muncă”, „Convergenţa” şi
„Cooperarea Teritorială”;
o „Regional” – include PO care implică „Programe
Regionale”, „Programe Naţionale / Sectoriale”,
„Transfrontaliere” şi „Transnaţionale”.

Fig. 2.1. Website-ul Programului Operaţional Slovenia-Austria 2007-2013: http://www.si-at.en/ application_en/
category/2nd_call
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Fig. 2.2. Website informativ privind Fondurile Structurale pentru beneficiari din România: http://www.fonduristructurale.ro

Când beneficiarii găsesc un apel de depunere proiecte
și consideră finanțarea potrivită pentru organizaţia lor,
ei trebuie să descarce toate documentele importante
ataşate apelului. Cele mai importante dintre acestea sunt
Ghidul Solicitantului şi Formularul Cererii de Finanţare.
Oportunităţile de finanţare UE anunţate prin apelurile de
proiecte impun în multe cazuri ca beneficiarul să solicite
finanţarea în parteneriat cu cel puţin o altă organizaţie sau
autoritate publică eligibilă12.
Acolo unde parteneriatul nu este un criteriu de selecţie
obligatoriu, el poate fi considerat un avantaj suplimentar în
procesul de evaluare a propunerii de proiect.
O bună planificare este esenţială pentru identificarea
partenerului sau a partenerilor corespunzători pentru
proiect. Este esenţial ca procesul de identificare a
partenerilor să înceapă cât se poate de devreme în etapa
pregătirii proiectului şi să se evite situaţii cum ar fi cea în
care organizaţia încearcă să găsească un partener după

ce şi-a conceput proiectul, chiar cu câteva zile înainte
de termenul limită pentru solicitarea de fonduri. Înainte
de alegerea partenerului sau a partenerilor, organizaţia
solicitantă trebuie să poarte discuţii interne bine structurate
pentru a-şi face o idee clară asupra tipului de competenţe
pe care trebuie să le aibă partenerul pentru a asigura
implementarea corespunzătoare a proiectului, de exemplu
experienţă în domeniul managementului de proiecte, acces
la reţele, lobby, experienţă la nivel local, resurse financiare.
Dacă solicitantul are deja o relaţie de lucru cu partenerul
aceasta poate reprezenta un avantaj și ajuta ulterior la
implementarea mai facilă a proiectului.
Următoarele aspecte trebuie şi ele luate în considerare:
localizarea partenerului şi modul în care va avea loc
comunicarea, resursele financiare pentru crearea
parteneriatului (costuri de deplasare pentru întâlnirile
partenerilor). Un alt aspect important pentru asigurarea
unui bun parteneriat este acela de a asigura partenerul că
este bine informat şi că are putere de a acţiona.

12 Definiţia dată de UE „partenerilor”: „Partenerii solicitantului participă la conceperea şi implementarea acţiunii, iar costurile suportate de aceştia sunt eligibile în acelaşi
mod ca şi cele suportate de beneficiarul grantului. De aceea, ei trebuie să îndeplinească aceleaşi criterii de eligibilitate ca cele aplicabile solicitantului însuşi, pe lângă
orice alte criterii aplicabile partenerilor”
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Dar cum putem redacta un proiect de succes urmărind în
acelaşi timp şi obiectivele de conservare a naturii?
Pentru a avea succes, un proiect trebuie să se bazeze atât
pe o analiză solidă a contextului proiectului cât şi pe un
foarte bun proces de planificare. Este bine cunoscut faptul
că un plan bun facilitează implementarea şi managementul
unui proiect, crescând probabilitatea succesului acestuia.
De obicei, proiectele care fac dovada unei planificări clare
au mari şanse de a fi acceptate pentru finanțare. Analiza
este un proces care ajută echipa proiectului să creeze o
înţelegere comună a contextului proiectului – inclusiv
mediul biologic şi sistemele social, economic, politic şi
instituţiuonal care afectează obiectivele conservării ce
trebuiesc atinse. Ea se bazează pe următoarele activităţi:
• culegerea a cât mai multor informaţii referitoare la
problema ce urmeză a fi abordată. Informaţiile trebuie
să fie valabile şi credibile. Baza analizei ar putea fi
constituită din rapoarte şi publicaţii oficiale, lucrări de
cercetare academică, publicistică etc.;
• analizarea problemei şi identificarea aspectelor ce
sunt efectiv fezabile, date fiind dimensiunea şi natura
problemei, capacitatea solicitantului şi contextul

problemei;
• efectuarea unei analize a factorilor interesaţi şi
colectarea de opinii şi recomandări de la cât mai mulţi
factori interesaţi şi potenţiali parteneri. O analiză a
factorilor interesaţi permite identificarea acelor indivizi
şi grupuri a căror participare şi susţinere în proiect este
crucială pentru realizarea obiectivelor de conservare şi
ajută la analiza modului în care aceştia vor fi angajaţi.
Unul dintre cele mai bune moduri de a formula un proiect
de succes este utilizarea unei Analize a Cadrului Logic
(numită de obicei „logframe”). Mai mult decât atât, UE
subliniază importanţa acestui instrument, în majoritatea
Formularelor de Cerere de Finanţare fiind obligatorie
depunerea unui Cadru Logic ca anexă la propunerea
de proiect. Cadrul Logic ajută la organizarea scopului şi
obiectivelor generale ale proiectului, a activităţilor ce vor
contribui la îndeplinirea acestor obiective şi la schiţarea
indicatorilor pe care solicitantul (sau alţi factori interesaţi)
îi pot folosi pentru a urmări progresele înregistrate în
atingerea obiectivelor. Cadrul Logic asigură de asemenea
baza pentru determinarea necesităţilor de resurse, a
contribuţiilor, a costurilor sau bugetelor.
Structura tipică a unei matrice a Cadrului Logic este
prezentată mai jos13.

Figura 2.3.
Descrierea proiectului

Indicatori

Sursă de verificare

Obiectivul general –
contribuţia proiectului la
politica sau la obiectivele
programului (impact)

Cum urmează a fi măsurat
obiectivul general, inclusiv
cantitativ, calitativ,
perioadă de timp?

Cum, când și de cine
vor fi colectate
informațiile?

Scop – beneficii directe
pentru grupul/grupurile
țintă

Cum urmează a fi măsurat
Idem
scopul, inclusiv cantitativ, 		
calitativ, perioadă de		
timp?		

Rezultate – produse
Cum urmează a fi măsurate
Idem
tangibile sau servicii
rezultatele, inclusiv cantitativ, 		
realizate prin proiect
calitativ, perioadă de timp?		
			

Ipoteze

Dacă este realizat scopul,
ce ipoteze trebuie să rămână
valabile pentru realizarea
obiectivului general?
Dacă sunt realizate
rezultatele, ce ipoteze
trebuie să rămână valabile
pentru realizarea scopului?

Activități – sarcini care 			
Dacă sunt îndeplinite
trebuie asumate pentru 			
activitățile, ce ipoteze
obținerea rezultatelor			
trebuie să rămână valabile
dorite			
pentru obținerea 		
			rezultatelor?
Source: “Managementul Ciclului de Proiect” (MCP)

13 Sursă: „Managementul Ciclului de Proiect” (MCP)

38

Odată ce a fost elaborat un cadru logic solid, procesul
completării întregului formular de cerere de finanţare
este mult mai uşor. Este foarte important ca solicitanţii să
urmeze cu stricteţe fiecare detaliu al Cererii de Finanțare şi
să completeze fiecare rubrică a formularului urmărind cu
atenţie îndrumările. De exemplu, dacă îndrumările arată
că o anumită rubrică trebuie să conţină doar maximum
două pagini, nu depăşiţi două pagini! De asemenea urmaţi
cu stricteţe instrucţiunile privind termenele limită. Dacă
termenul limită este ratat sau dacă documentele propunerii
de proiect nu sunt complete, propunerea nu va fi luată în
considerare.

2.3 Cum încurajăm depunerea de propuneri de
proiect de succes?
Solicitanţii se confruntă frecvent cu anumite probleme.
Adesea, Ghidul Solicitantului nu este destul de detaliat şi
e interpretabil de beneficiari şi de autorităţile regionale.
Uneori lipseşte asistenţa acordată beneficiarilor, atât
în etapa redactării, cât şi cea a implementării. Pentru a
îmbunătăţi implementarea Programelor Operaţionale,
Autorităţile de Management ar trebui să revizuiască
procedura de evaluare şi aprobare a proiectelor şi
să elaboreze o mai bună strategie de promovare a
programului, furnizând astfel mai multă consiliere şi mai
mult sprijin pentru redactarea proiectelor şi încurajându-i
pe beneficiari să aplice pentru finanțare.
În ceea ce priveşte implementarea PO, au fost identificate
următoarele probleme:
• În cea mai mare parte a programelor nu este asigurată
asistenţa privind prefinanţarea, ceea ce dă naştere unor
dificultăţi pentru asociaţiile nonprofit cum ar fi ONG-urile.
• Perioada dintre depunerea solicitării şi aprobarea
acesteia, şi în special perioada dintre depunerea facturilor
şi rambusarea plăţilor, tind să fie prea mari. Aceasta este
o problemă comună în Programele Transnaţionale (PO
„Mediteranean”, PO „Cooperare Teritorială în Sud-Estul
Europei” etc.), dar ea apare şi în cadrul unora dintre
programele regionale şi în Programele Operaţionale
Sectoriale din noile State Membre.
• Procedurile de implementare nu sunt bine stabilite.
Formularele de raportare nu se concentrează pe
aspectele tehnice, adică pe modul în care sunt obţinute
rezultatele, ci numai pe utilizarea resurselor finaniciare
şi pe procedura de subcontractare. Astfel, rapoartele
lunare nu sunt relevante pentru evaluarea progreselor
proiectului.
Afirmaţia unuia dintre beneficiarii FEDR din România
ilustrează această problemă: „Autorităţile de Management
[...] se concentrează pe regulile privind cheltuielile, însă
nu sunt interesate de rezultatele proiectului. În timpul
raportării financiare şi tehnice a trebuit să facem copii
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după facturi de mai multe ori, ceea ce a avut ca rezultat
kilograme întregi de hârtie folosită. La ultima noastră
raportare am trimis Autorităţii de Management 7 kilograme
de hârtie.”
Pentru evitarea acestor probleme, trebuie avute în vedere
următoarele recomandări:
• crearea, cel puţin pentru anumiţi solicitanţi (de exemplu
pentru ONG-uri, care sunt tipice pentru sectorul
conservării naturii) a posibilităţii de prefinanţare;
• scurtarea cât se poate de mult a perioadei de aprobare a
proiectelor depuse, precum şi a timpului de procesare a
facturilor;
• crearea de formulare de cerere mai simple şi mai utile, în
special în Programele de Convergenţă;
• formatele de raportare trebuie revizuite, simplificate
şi adaptate şi la evaluarea tehnică, nu numai la cea
financiară (să se pună accentul pe calitatea implementării
şi a rezultatelor activităţilor de mediu, şi nu pe cheltuirea
fondurilor).
Din punct de vedere al capacităţii administrative,
Autorităţile de Management ale PO ar putea fi mai bine
pregătite pentru sarcinile lor prin:
• o mai bună utilizare a bugetelor şi a măsurilor de
asistenţă tehnică în PO pentru a dezvolta cunoştinţe şi
măsuri ce lipsesc în prezent;
• desemnarea de personal care să asigure asistenţă (de
exemplu un „coach” în domeniul mediului)
• intensificarea programelor de instruire, în special la nivel
regional şi local, concentrate pe problemele conservării
naturii;
• dezvoltarea de capacităţi în comun, implicând toţi factorii
interesaţi (auditori, beneficiari, autorităţi de management
etc.).
Un punct final şi important este asigurarea durabilităţii
proiectelor. Deoarece termenele limită sunt adesea strânse
şi banii preţioşi, proiectele de conservare sunt uneori
concepute mai degrabă să corespundă necesităţilor
administrative ale finanţatorilor decât să rezolve probleme
de conservare majore. Proiectele trebuie concepute şi
realizate având în vedere obiective de conservare pe
termen lung.

3

Surse alternative de finanţare a iniţiativelor de conservare şi instrumente conexe de management integrat

Natura 2000 este instrumentul UE esenţial pentru stoparea
pierderii biodiversităţii şi există numeroase surse de
finanţare disponibile, între care Fondurile Structurale sunt
doar o opţiune. Totuşi, dacă proiectul dumneavoastră
nu poate fi finanţat parţial sau integral prin Fondurile
Structurale, trebuie analizate şi alte programe de finanţare
publică. Uneori, cea mai bună soluţie este o combinaţie
de finanţări private şi publice. Următoarele subcapitole
analizează sursele alternative de finanţare UE, precum şi o
abordare a soluţiilor de finanţare integrate.

3.1. Utilizarea Fondurilor Structurale ca elemente
ale Cadrelor de Acţiune Prioritară (PAF –
Prioritized Action Frameworks)
Integrarea finanţării biodiversităţii în diferitele linii de
finanţare prezintă o mulţime de avantaje însă crează
o structură complexă. În plus, estimările arată că doar
aproximativ 20% din fondurile necesare sunt disponibile
în prezent prin toate fondurile. Această complexitate şi
lipsa fondurilor ar putea fi rezolvate prin crearea Cadrelor
de Acţiune Prioritară pentru rețeaua Natura 2000, aşa cum
se propune în Articolul 8(4) al Directivei privind Habitatele
şi în Raportul de lucru al personalului Comisiei „Finanţarea
Natura 2000” din 12 decembrie 2011 (SEC(2011) 1573 final).
Cadrul de Acţiune Prioritară trebuie să includă strategiile
naţionale de finanţare a rețelei Natura 2000 pentru
următoarea perioadă financiară 2014 - 2020, explicând
priorităţile esenţiale ce trebuie abordate pe parcursul
întregii perioade. El trebuie să descrie şi măsurile privind
Natura 2000 ce urmează a fi finanţate şi contribuţia fiecărui
fond naţional şi a UE (buget şi măsuri) la reţeaua naţională
Natura 2000 pentru următoarea perioadă financiară.
Cadrul de Acțiune Prioritară ajută la creşterea transparenţei
şi a monitorizării, la o mai bună asimilare a abordării
integrării pentru Natura 2000 în toate liniile de finanţare
UE la nivel naţional şi la clarificarea acţiunilor exacte care
sunt finanţate prin fiecare linie de finanţare UE. Furnizarea
de informaţii prin Cadrele de Acţiune Prioritară Natura
2000 ajută bugetele naţionale să contribuie mai precis la
umplerea golurilor de finanţare a activităţilor ce nu pot
fi finanţate din fondurile UE. Pentru a garanta coerenţa,
toate regulamentele de finanţare UE a reţelei Natura 2000
relevante trebuie să facă o referinţă clară la Cadrele de
Acțiune Prioritară. Aceasta trebuie să asigure că măsurile
Natura 2000 definite sunt pe deplin eligibile pentru
cofinanţare.

3.2. Alte surse de finanţare a proiectelor
LIFE +
Programul LIFE este instrumentul de finanţare UE pentru
mediu. Obiectivul general al LIFE este de a contribui
la implementarea, actualizarea şi dezvoltarea politicii
şi legislaţiei UE privind mediul, prin cofinanţarea unor
proiecte pilot sau demonstrative ce adaugă valoare
spaţiului european. Este important de observat că, dacă
proiectul dumneavoastră este eligibil numai pentru
finanţare LIFE, el nu este eligibil pentru alte Fonduri UE
relevante. Etapa actuală a programului LIFE+ se desfăşoară
din 2007 până în 2013 şi are un buget de 2,143 miliarde
Euro. Baza legală a programului LIFE este Regulamentul (CE)
nr. 614/2007. LIFE+ acoperă atât cheltuielile operaţionale
ale DG Mediu, cât şi cofinanţarea proiectelor. Conform
Articolului 6 al Regulamentului LIFE+, cel puţin 78% din
resursele bugetare LIFE+ trebuie folosite pentru finanţări
nerambursabile ale acţiunilor din cadrul proiectelor
(respectiv proiecte LIFE+).
În timpul perioadei 2007-2013 Comisia Europeană
lansează o solicitare de propuneri de proiecte LIFE+ pe
an. Propunerile trebuie să fie eligibile pentru una dintre
cele trei componente ale programului: LIFE+ Natură şi
Biodiversitate, LIFE+ Politică de Mediu şi Guvernare şi LIFE+
Informare şi Comunicare.
• Componenta LIFE+ Natură şi Biodiversitate cofinanţează
proiectele de bune practici sau proiectele demonstrative
ce contribuie la implementarea Directivelor privind
Păsările şi Habitatele şi a Reţelei Natura 2000. În plus, ea
cofinanţează proiectele inovatoare şi demonstrative ce
contribuie la implementarea obiectivelor Comunicării
Comisiei (COM(2006) 2016 final) privind „Stoparea
pierderii biodiversităţii până în 2010”
• Componenta LIFE+ Politică de Mediu şi Guvernare
cofinanţează proiectele inovatoare sau pilot ce
contribuie la implementarea Politicii Europene de
Mediu şi la dezvoltarea ideilor de politici, a tehnologiilor,
metodelor şi instrumentelor inovatoare. De asemenea,
ea ajută la monitorizarea presiunilor exercitate asupra
mediului nostru înconjurător (inclusiv monitorizarea pe
termen lung a pădurilor şi a interacţiunilor de mediu).
• Componenta LIFE+ Informare şi Comunicare
cofinanţează proiectele legate de campaniile de
comunicare şi de sensibilizare în ceea ce priveşte
problemele de mediu, de protecţie a naturii sau de
conservare a biodiversităţii, precum şi proiectele privind
prevenirea incendiilor de pădure (sensibilizare, instruire
specială).
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Pentru a asigura valoarea adăugată spaţiului european şi a
evita finanţarea de activităţi recurente, proiectele trebuie să
satisfacă cel puţin unul dintre următoarele criterii:
• Proiecte de bune practici sau demnonstrative, pentru
implementarea Directivelor privind Păsările şi Habitatele;
• Proiecte inovatoare sau demonstrative legate de
obiectivele de mediu ale UE, inclusiv dezvolatrea sau
diseminarea tehnicilor de bună practică, a know-howului sau a tehnologiilor;
• Campanii de sensibilizare şi instruire specială pentru
agenţii implicaţi în prevenirea incendiilor de pădure;
• Proiecte pentru dezvoltarea şi implementarea
obiectivelor UE legate de monitorizarea amplă,
armonizată, cuprinzătoare şi pe tremen lung a pădurilor
şi a interacţiunilor de mediu.
LIFE + este deschis organismelor publice sau private,
actorilor sau instituţiilor înregistrate în Uniunea Europeană.
Propunerile de proiecte pot fi depuse fie de un singur
beneficiar, fie de un parteneriat care include un beneficiar
coordonator şi unul sau mai mulţi beneficiari asociaţi.
Aceştia pot fi fie naţionali, fie transnaţionali, însă acţiunile
trebuie să se desfăşoare în teritoriul celor 27 de State
Membre ale Uniunii Europene.
Rata maximă a co-finanţării UE pentru proiectele LIFE +
este de 50% din costurile totale eligibile ale proiectului.
Prin excepţie, se acordă o rată de finanţare de până la 75%
din costurile totale eligibile unor propuneri de programe
LIFE + Natura, atunci când acestea se concentrează pe
acţiuni concrete de conservare a speciilor sau tipurilor de
habitate prioritare prevăzute în Directivele privind Păsările
şi Habitatele.
EAFRD
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală este
un instrument financiar ce vizează întărirea politicii de
dezvoltare rurală a UE şi simplificarea implementării ei. În
special, Fondul îmbunătăţeşte managementul şi controlul
politicii de dezvoltare rurală pentru perioada 2007-2013.
Fondul contribuie la îmbunătăţirea competitivităţii
agriculturii şi silviculturii, a mediului înconjurător şi
a spaţiului rural, a calităţii vieţii şi a managementului
activităţilor economice în zonele rurale, prin programe
naţionale de dezvoltare rurală ce conţin un pachet de
măsuri grupate în jurul a 4 axe:
Axa 1: Creșterea competitivităţii sectoarelor agricol şi
forestier
Axa 2: Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural
Axa 3: Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea
economiei rurale
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Axa 4: LEADER
În ceea ce priveşte managementul terenurilor (Axa 2),
sprijinul constă în contribuţia la dezvoltarea durabilă prin
încurajarea fermierilor şi a proprietarilor de pădure să
folosească metode de utilizare a pământului compatibile
cu necesitatea de a conserva mediul natural şi peisajul, şi
de a proteja şi îmbunătăţi resursele naturale. Aspectele
principale ce trebuie luate în considerare includ
biodiversitatea, managementul reţelei Natura 2000,
protecţia apei şi a solului şi atenuarea efectelor schimbărilor
climatice.
Asistenţa acoperă de asemenea sprijinirea regiunilor
montane cu handicapuri naturale şi a altor zone
dezavantajate (definite de Statele Membre pe baza
criteriilor obiective comune), plăţi de agro-mediu sau silvomediu care acoperă numai angajamentele ce depăşesc
standardele obligatorii corespunzătoare, precum şi măsuri
ce vizează îmbunătăţirea resurselor forestiere cu un obiectiv
de mediu (susţinere pentru prima împădurire pe terenurile
agricole, înfiinţarea de sisteme agrosilvice sau refacerea
potenţialului silvic şi prevenirea dezastrelor naturale).
Tuturor beneficiarilor care primesc ajutor cu scopul
îmbunătăţirii mediului şi a spaţiului rural le este solicitat, pe
tot parcursul acţiunii, să respecte cerințele de management
(în domeniul sănătăţii, al mediului şi al bunăstării animale)
şi Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC).
PC 7
Cel de-al Şaptelea Program Cadru (PC 7) reuneşte sub
aceeaşi egidă toate iniţiativele UE legate de cercetare,
jucând un rol crucial în realizarea obiectivelor de creştere,
competitivitate şi ocupare a forţei de muncă, împreună
cu un nou Program Cadru de Competitivitate şi Inovaţie
(PCI), cu programele de educaţie şi formare şi cu Fondurile
Structurale şi Fondul de Coeziune pentru convergenţă şi
competitivitate regională. El este de asemenea un piloncheie pentru Spaţiul European de Cercetare (SEC).
Principalul obiectiv de cercetare privind mediul în cadrul
PC 7 este promovarea managementului durabil, atât al
mediului creat de om cât şi a celui natural, şi al resurselor
acestuia din urmă. În acest scop se urmăreşte dobândirea
de cunoştinţe sporite privind interacţiunea dintre climă,
biosferă, ecosisteme şi activităţile umane; totodată se
dezvoltă noi tehnologii, instrumente şi servicii favorabile
mediului. UE a alocat în total 1,9 miliarde Euro pentru
finanţarea acestei teme pe durata PC 7.
Finanţarea naţională din partea statului
Statele Membre şi-au creat propriile mecanisme de
finanţare a biodiversităţii, finanţate cu bani provenind din
impozite, taxe şi licenţe, cum ar fi Întreprinderea pentru
Managementul Protecţiei Mediului din Bulgaria sau Fondul
pentru Mediu în România.

Plăţi pentru Servicii de Mediu (PES)

ES în mod condiţionat.

De la mijlocul anilor 1980, atenţia s-a concentrat asupra
aşa-numitelor Plăţi pentru Serviciile de Mediu (PES –
Payments for Ecosystem Services), care aparţin categoriei
de mecanisme de finanţare inovatoare pentru conservarea
naturii. De fapt, PES nu face doar să-i compenseze pe
utilizatorii capitalului natural pentru pierderile pe care le
suferă atunci când gestionează resursele în mod durabil,
ci şi integrează costurile exploatării resurselor naturale şi
stimulează administratorii de terenuri sau alţi utilizatori
să păstreze funcţiile naturale necesare furnizării de
servicii de mediu (ES – Ecosystem Services), în principiu
recompensându-i pentru eforturile depuse în salvgardarea
capitalului natural.
Conform cu Wunder (2005), PES poate fi definită ca o
tranzacţie voluntară în care:

Mecanismele PES pot fi publice (de obicei pentru acele PES
ce nu sunt tranzacţionate pe piaţă, de pildă biodiversitatea,
calitatea apei, aerul curat), cu finanţare privată sau mixte.
Eficienţa unei scheme PES depinde atât de conceperea, cât
şi de implementarea ei, dat fiind contextul specific politic,
socio-economic şi de mediu. Pentru a crea o schemă PES,
trebuie urmaţi paşii de mai jos:
1. Efectuarea studiilor de fezabilitate pentru culegerea
datelor relevante şi identificarea ES existente.
2. Conceperea structurii schemei, selectând ES esenţiale
şi identificând atât furnizorul lor, cât şi beneficiarul/
beneficiarii sau cumpărătorul/cumpărătorii acestora.
3. Crearea cadrului legal

• un serviciu de mediu bine definit (ES) (sau o utilizare a
pământului care probabil că va asigura acest serviciu)
este ”cumpărat” de (minimum) un cumpărător de ES

4. Implementarea schemei.
Figura de mai jos ilustrează modelul tipic al conceperii unei
scheme PES.:

de la (minimum) un furnizor de ES
dacă, şi numai dacă, furnizorul de ES asigură furnizarea

Figura 3.1. Prezentare schematică a PES – Maya Todorova, WWF DCPO, 2009

PES

Proprietarii de teren
protejează ecosistemele
şi resursele naturale.

Proprietar de teren

Beneficiari

Beneficiari,
cumpărători şi/
sau utilizatori ai
serviciilor de mediu:
plătesc serviciile pe
care le obţin

Serviciu

Serviciile de mediu sunt furnizate de proprietarul terenului
şi al resursei naturale sub forma unor practici de utilizare a
pământului care protejează ecosistemul sau habitatul.
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Exemplele de PES includ:
• Menţinerea şi protecţia calităţii şi a cantităţii apei, cu
beneficii pentru producătorii de băuturi răcoritoare sau
bere;
• Reducerea emisiilor de CO2 şi de alte gaze cu efect de
seră (GES), în beneficiul fiecărui individ şi, prin aceasta,
al societăţii în general;
• Protecţia florei şi faunei sălbatice, în beneficiul
producătorilor de cosmetice sau al operatorilor de
ecoturism.
În concluzie, deoarece pregătirile pentru noua perioadă de
finanţare 2014-2020 încep în mod serios, cu un nou cadru
de reglementare pentru Politica de Coeziune, Statelor
Membre li se solicită să decidă asupra modului în care-şi
vor configura Programele Operaţionale până la începutul
anului 2013. Biodiversitatea este adesea omisă în
utilizarea Fondurilor Europene Regionale, însă, după cum
o demonstrează proiectul nostru, ea are multe de oferit,
iar randamentul investiţiilor poate fi uriaş. Îndrumările
prezentate mai sus vin clar în sprijinul ideii că trebuie să
utilizăm Fondul European de Dezvoltare Regională pentru
biodiversitate. Deşi reglementările privind finanţările
europene iau deja în considerare acest lucru, Statelor
Membre ale UE şi Autorităţilor de Management le revine
sarcina de a se asigura că biodiversitatea este integrată în
diversele lor Programe Operaţionale în ceea ce priveşte
priorităţile, măsurile şi alocările financiare.
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