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Titlul proiectului: Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu
Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii
speciilor alogene invazive
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Obiectivul general al proiectului este de a crea instrumentele ştiinţifice şi administrative necesare
pentru managementul eficient al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul
(UE) nr. 1143/2014 privind prevenirea si gestionarea introducerii si raspândirii speciilor alogene
invazive.
Data încheierii contractului: 27 noiembrie 2018
Valoarea totală a contractului: 29.507.870,54 lei

Experți implicați
Bara Liliana – Expert politici europene – Coordonator obiectiv 3
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Rezumat
Activitatea vizează stabilirea structurii Comitetului de Coordonare și a Grupurilor de Lucru
aferente PNAAICIP și stabilirea calendarului întâlnirilor acestora.
Pe baza analizelor elaborate s-a stabilit structura Comitetului de Coordonare și a Grupurilor
de lucru ce vor fi constituite pe patru direcții prioritare legate de managementul speciilor alogene
invazive, după cum urmează: 1 Comitet de Coordonare și 4 Grupuri de Lucru (Grupul de Lucru
pentru Protecția Mediului și Amenajarea Teritoriului, Grupul de Lucru pentru Gestiunea Durabilă
a Resurselor Naturale, Grupul de Lucru pentru Cercetarea și Monitorizarea Speciilor alogene
invazive, Grupul de Lucru pentru Dezvoltarea Participativă a PNAACIP).
Prezentul document conține structura și atribuțiile Comitetului de Coordonare, cât și ale
fiecărui Grup de Lucru în parte, fiind menționate totodată organizarea și relațiile dintre acestea. În
continuarea acestora, este detaliat calendarul întâlnirilor Comitetului de Coordonare și al
Grupurilor de Lucru, care reprezintă o componentă cheie în elaborarea participativă a PNAACIP.
Calendarul conține activitățile prevăzute în viitor pentru îndeplinirea obiectivului și elaborarea
PNAACIP (ca de exemplu: stabilirea principiilor, obiectivelor generale și obiectivelor specifice
ale PNAACIP, identificarea problemelor specifice gestiunii speciilor alogene invazive din
România, ședința de constituire, evaluarea factorilor ce pot contribui la accentuarea problemelor
generate de speciile alogene invazive, întâlniri ale Comitetului de coordonare și ale Grupurilor de
lucru, etc.)., descrierea fiecărei activități, calendarul estimat de derulare, precum și ”actorii” care
vor fi implicați în fiecare dintre activitățile menționate.
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Capitolul 1 – Arhitectura de funcționare a Comitetului de Coordonare și a
Grupurilor de Lucru
Pentru ca PNAACIP să fie realist, implementabil, iar rezultatele sale să fie cuantificabile
și să producă efecte semnificative de îmbunătățire în domeniul gestionării speciilor alogene
invazive din România, acesta trebuie să răspundă la următoarele cerințe:
-

Să implice o gamă largă de actori relevanți, cu atribuții sau interese legate direct sau
indirect cu problematica speciilor alogene invazive pentru a asigură că problemele și
măsurile identificate la nivelul PNAACIP sunt importante pentru aceștia;

-

Să delimiteze logic obiectivele specifice principale, iar acestea să fie însoțite de indicatori
relevanți pentru măsurarea nivelului de progres;

-

Să includă activități pentru care sunt identificate în mod corespunzător responsabilii de
implementare, dar și delimitarea sau alocarea resurselor necesare pentru acestea;

-

Corelarea eficientă a PNAACIP cu alte documente legislative, strategice sau programatice
la nivel sectorial sau orizontal al legislației de mediu din România.
Realizarea PNNACIP se va desfășura sub îndrumarea Unității de Implementare a

Proiectului ”Managementul adecvat al speciilor invazive din România”, în conformitate cu
Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii
speciilor alogene invazive, prin reprezentații lor din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și
Pădurilor și ai Universității din București.
Pornind de la rezultatele Activității 3.2.1. privind Identificarea actorilor relevanți pentru
PNAACIP, au fost identificate instituțiile publice și private interesate sau care pot sprijini procesul
de realizare al PNAACIP, ținând cont de atribuțiile alocate conform legii ori de obiectul de
activitate. Pe baza acestor informații și a rezultatelor analizelor de rețea efectuate s-au propus
pentru eficientizarea activității:
-

1 Comitet de Coordonare

-

4 Grupuri de Lucru
o Grupul de Lucru pentru Protecția Mediului și Amenajarea Teritoriului
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o Grupul de Lucru pentru Gestiunea Durabilă a Resurselor Naturale
o Grupul de Lucru pentru Cercetarea și Monitorizarea Speciilor alogene invazive
o Grupul de Lucru pentru Dezvoltarea Participativă a PNAACIP
Între cele 4 Grupuri de Lucru pot există instrumente de colaborare participativă, fie prin
prezența unor reprezentați comuni ai unor instituții între diferite grupuri (precum cei ai
Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor sau Universității din București), care să asigure
compatibilizarea soluțiilor alese. De asemenea, Comitetul de Coordonare va asigura existența
coerenței între contribuțiile științifice și tehnice corespunzătoare fiecărui Grup de Lucru. Unitatea
de Implementare a Proiectului va asigura tot suportul logistic și de altă natură pentru desfășurarea
eficientă a activităților Comitetului de Coordonare și a Grupurilor de Lucru. Arhitectura de
funcționare a sistemului este prezentată în figura următoare:

Organizarea și relațiile dintre Comitetul de Coordonare și Grupurile de lucru
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Capitolul 2 - Structura și atribuțiile Comitetului de Coordonare
Comitetul de Coordonare include instituțiile cheie, cu rol decizional/reglementare a
procesului de gestionare a speciilor alogene invazive, respectiv Ministerul Mediului, Apelor și
Pădurilor, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, administratorii naționale de resurse și
autorități cu rol de control. În activitatea sa de coordonare a procesului de elaborare a Planului
Național de Acțiune pentru Abordarea Căilor de Introducere Prioritare (PNAACIP), Comitetul de
Coordonare are următoarele atribuții principale:
-

Organizează procesul de elaborare a PNAACIP;

-

Validează componența nominală a Grupurilor de Lucru și participarea membrilor în cadrul
acestora;

-

Analizează și validează documentele elaborate de Grupurile de Lucru;

-

Aprobă calendarul întâlnirilor Grupurilor de Lucru și ordinea de zi a acestora;

-

Integrează documentele Grupurilor de Lucru într-un document de poziție unitară privitor
la fiecare etapă în elaborarea PNAACIP;

-

Desemnează membrii pentru monitorizarea și evaluarea stadiului elaborării PNAACIP;

-

Oferă suport tehnic și științific pentru alte activități din cadrul proiectului ce se relaționează
cu elaborarea PNAACIP.
Structura Comitetului de Coordonare (reprezentanții următoarelor instituții):

•

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

•

Universitatea din București

•

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

•

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (prin Direcția Dezvoltare
Regională)

•

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

•

Garda Națională de Mediu

•

Agenția Națională pentru Protecția Mediului

•

Administrația Națională a Vămilor
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Capitolul 3 - Structura și atribuțiile Grupurilor de Lucru
Grupurile de lucru vor avea o funcție operațională și se vor realiza pe domeniile sectoriale
identificate ca fiind reprezentative pentru gestionarea speciilor alogene invazive. Sunt constituite
din reprezentanți ai diferitelor instituții identificate ca fiind reprezentative în managementul
speciilor alogene invazive, precum și din specialiști și practicieni din diferite domenii relevante
pentru acest subiect. Scopul activității acestor grupuri de lucru este acela de a aduce contribuții
științifice și tehnice pentru elaborarea diferitelor componente din PNAACIP.
Grupurile de lucru vor acorda o atenție deosebită celor patru direcții prioritare legate
de managementul speciilor alogene invazive:
-

Specii de vertebrate,

-

Specii de nevertebrate,

-

Specii de plante,

-

Managementul speciilor alogene invazive.
Atribuțiile Grupurilor de Lucru în procesul de elaborare a PNAACIP vizează:

-

Identificarea problemelor și a domeniilor de intervenție relaționate cu speciile alogene
invazive;

-

Ierahizarea problemelor și a domeniilor de intervenție;

-

Prioritizarea problemelor și a domeniilor de intervenție;

-

Identificarea acțiunilor ce trebuie promovate prin PNAACIP;

-

Stabilirea instituțiilor responsabile pentru diferite activități;

-

Identificarea resurselor necesare pentru implementarea activităților din PNAACIP;

-

Analiza și avizarea documentelor de lucru elaborate de experți;

-

Contribuție la elaborarea formei finale a PNAACIP.

-

Transmiterea informațiilor către Comitetul de Coordonare și asigurarea aplicării la nivelul
grupului a deciziilor acestuia;

-

Organizarea întâlnirilor de lucru.
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3.1. Grupul de Lucru pentru Protecția Mediului și Amenajarea Teritoriului
Acest grup este compus din reprezentații instituțiilor care au atribuții în ceea ce privește
activitățile de reglementare, control și legiferare a managementului speciilor alogene invazive și
au expertiză tehnică semnificativă în planurilor de acțiune.
Obiectivele principale ale Grupului de Lucru vizează:
-

Identificarea prevederilor legislative curente privind protecția mediului ce sunt concurente
cu introducerea speciilor alogene invazive;

-

Delimitarea modalităților de revizuire a actelor legislative și proceduri;

-

Identificarea modalităților de monitorizare și control al introducerii speciilor alogene
invazive;

-

Stabilirea măsurilor concrete de aplicat în PNAACIP pentru cele patru domenii prioritare:
vertebrate, nevertebrate, plante și managementul speciilor alogene invazive.

-

Stabilirea măsurilor concrete din PNAACIP.

Grupul de Lucru pentru Protecția Mediului și Amenajarea Teritoriului este alcătuit din
reprezentanți ai:
•

Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (prin Direcția Biodiversitate)

•

Universității din București

•

Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate

•

Agenției Naționale pentru Protecția Mediului

•

Gărzii Naționale de Mediu

•

Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"

•

Autorității Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

•

Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

•

Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)

•

Companiei Naționale de Căi Ferate ”CFR SA”

•

Administrației Naționale a Vămilor

•

Poliției de frontieră
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•

Inspectoratului General pentru Situații de Urgență

3.2. Grupul de Lucru pentru Gestiunea Durabilă a Resurselor Naturale
Acest grup este centrat pe participarea instituțiilor al căror domeniu de activitate îl
reprezintă gestionarea unor resurse cheie și a căror gestionare poate intra într-o relație de impact
direct, indirect sau sinergic cu introducerea unor specii alogene invazive.
Obiectivele principale ale Grupului de Lucru vizează:
-

Identificarea prevederilor legislative curente privind gestionarea resurselor ce sunt
concurente cu introducerea speciilor alogene invazive;

-

Delimitarea modalităților de revizuire a actelor legislative și proceduri;

-

Identificarea modalităților de monitorizare/control al introducerii speciilor invazive;

-

Stabilirea măsurilor concrete de aplicat în PNAACIP pentru cele patru domenii prioritare:
vertebrate, nevertebrate, plante și managementul speciilor alogene invazive.

-

Stabilirea măsurilor concrete din PNAACIP.
Grupul de lucru pentru gestiunea durabilă a resurselor naturale este alcătuit din

reprezentanți ai:
•

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (prin Direcția Biodiversitate)

•

Universității din București

•

Ministerului Agriculturii li Dezvoltării Rurale

•

Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva

•

Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură

•

Administrației Naționale ”Apele Române”

•

Agenției de Plăți în Agricultură

•

Asociației Vânătorilor și Pescarilor Sportivi AJVPS

•

Agenției Nationale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie ”prof. Dr.
K.Constantinescu”

•

Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (A.N.S.V.S.A)
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•

Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția
Mediului.

3.3. Grupul de Lucru pentru Cercetarea și Monitorizarea Speciilor Alogene Invazive
În cadrul acestui grup se regăsesc instituțiile cu expertiză deosebită în cercetarea
fundamentală și aplicativă a impactului speciilor alogene invazive (la nivelul mediului, social sau
economic) și în monitorizarea căilor de introducere și răspândire a unor grupuri specifice de specii
alogene invazive.
Obiectivele principale ale Grupului de lucru vizează:
-

Identificarea prevederilor legislative curente privind cercetarea ce sunt concurente cu
introducerea speciilor alogene invazive;

-

Delimitarea modalităților de revizuire a actelor legislative și proceduri;

-

Delimitarea unui cadru de evaluare al problemelor din domeniul social, economic și de
mediu asociate cu introducerea speciilor alogene invazive.

-

Stabilirea măsurilor concrete de aplicat în PNAACIP pentru cele patru domenii prioritare:
vertebrate, nevertebrate, plante și managementul speciilor alogene invazive.

-

Stabilirea măsurilor concrete din PNAACIP.

Grupul de Lucru pentru Cercetarea și Monitorizarea Speciilor Alogene Invazive este alcătuit
din reprezentanți ai:
•

Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (prin Direcția Biodiversitate)

•

Universității din București

•

Ministerului Educației și Cercetării

•

Institutului Naţional de Testare şi Înregistrare a Soiurilor

•

Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie “Prof. Dr. G. K.
Constantinescu”

•

Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură ”Marin Drăcea”
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•

Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia
Mediului -ICPA București

•

Institutului Național de Sănătate Publică / Direcția Sanitar Veterinară - DSV

•

Academiei Române

•

Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Protectia Mediului – INCDPM

•

Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare ”Delta Dunării” Tulcea

•

Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină
GEOECOMAR

•

Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare Marină ”Grigore Antipa” Constanța

•

Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor

•

Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice -INCDSB Bucureşti

•

Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea-INCDA Fundulea

•

Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie AnimalăINCDBNA Baloteşti

3.4. Grupul de Lucru pentru Dezvoltarea Participativă a PNAACIP
Grupul reprezintă expresia dimensiunii participative a PNAACIP, incluzând reprezentanți
ai unor diferite categorii de stakeholderi ce pot avea interese legitime, directe sau indirecte,
teoretice sau aplicate, etice sau legislative, privitoare la măsurile și atribuțiile prevăzute în
PNAACIP.
Obiectivele principale ale Grupului de Lucru vizează:
-

Delimitarea modalităților de revizuire a actelor legislative și proceduri pentru creșterea
potențialului de implicare a publicului în luarea la niveluri spațiale diferite în privința
introducerii speciilor alogene invazive;

-

Identificarea modalităților de evaluare al impactului speciilor alogene invazive asupra
gestiunii durabile a resurselor naturale;
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-

Stabilirea măsurilor concrete de aplicat în PNAACIP pentru cele patru domenii prioritare:
vertebrate, nevertebrate, plante și managementul speciilor alogene invazive;

-

Identificarea unor modalități de comunicare către diferite categorii de stakeholderi privitor
la măsurile din PNAACIP;

-

Stabilirea măsurilor concrete din PNAACIP.

Grupul de Lucru pentru Dezvoltarea Participativă a PNAACIP include reprezentanți ai:
•

Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (prin Direcția Biodiversitate)

•

Universității din București

•

Ministerului Educației și Cercetării

•

Ministerului Sănătății

•

Ministerului Culturii

•

Organizațiilor neguvernamentale (ca de exemplu: WWF România, Societatea Ornitologică
Română / Coaliția Natura 2000, etc.)

•

Grădinilor zoologice (ca de exemplu: Grădina zoologică din București, din Brașov, din
Oradea, Parcul Memorial Constantin Stere, etc.)

•

Grădinilor botanice (ca de exemplu: Grădina Botanică Alexandru Borza, Grădina Botanică
Anastasie Fătu din Iași, Grădina Botanică „Dimitrie Brândză” a Universității din București,
etc.)

•

Asociațiilor de vânători și pescari (ca de exemplu: Asociația de vânătoare și pescuit sportiv
Vulturul, etc.).
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Capitolul 4 - Calendarul întâlnirilor Comitetului de Coordonare și Grupurilor
de Lucru
Calendarul întâlnirilor Comitetului de Coordonare și ale Grupurilor de Lucru reprezintă o
componentă cheie în elaborarea participativă a PNAACIP.
În stabilirea calendarului s-a pornit de la distribuția temporală a activităților derulate în cadrul
proiectului ”Managementul adecvat al speciilor invazive din România”, în conformitate cu
Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii
speciilor alogene invazive și de la realitățile curente ale participării factorilor interesați în cadrul
Grupurilor de Lucru, pe baza următoarelor principii:
-

Întâlnirile Comitetului de Coordonare să fie compatibilizate cu momentele de producere a
unor rezultate concrete în cadrul proiectului ce trebuie incluse în procesul de elaborare al
PNAACIP.

-

Întâlnirile Grupurilor de Lucru să aibă loc după ce Comitetul de Coordonare a stabilit
obiectivele întâlnirilor și agenda de lucru.

-

Între întâlniri să existe suficient timp pentru transmiterea materialelor de lucru, dar și
centralizare a rezultatelor obținute și transmitere pentru validare.

Pe baza aplicării acestor principii a reieșit următorul calendar estimat:
Cine

Activitate

Experți
Obiectiv 3

Stabilirea
principiilor,
obiectivelor
generale
și
obiectivelor
specifice
PNAACIP

Experți
Obiectiv 3

Identificarea
problemelor

Descriere activitate

Calendar
de
derulare
Stabilirea principiilor, obiectivelor Februarie - Iulie
generale și obiectivelor specifice ale 2019
PNAACIP pe baza rezultatelor din
a activitățile desfășurate anterior. S-au
integra cu prioritate principiile din
ale legislația de mediu, iar obiectivele
generale și obiectivele specifice au
fost adaptate la cadrul european și la
specificul național.
Au fost identificate problemele Iulie
2019
–
specifice gestiunii speciilor alogene Februarie 2020
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Cine

Activitate

Descriere activitate

gestiunii invazive din România pe baza
alogene documentelor generate în cadrul
din proiectului, experiența experților. Au
fost
identificate
speciile
cu
invazivitate ridicată, precum si
activitățile ce generează creșterea
riscului de invazivitate.
Grupurile de Ședința
de Ședința
pentru
constituirea
Lucru
Constituire
Grupurilor de Lucru și stabilirea
atribuțiilor și obiectivelor acestora
Experți
Evaluarea factorilor Se vor identifica factorii care pot
Obiectiv 3
ce pot contribui la contribui la accentuarea problemelor
accentuarea
generate de speciilor alogene
problemelor
invazive, cum ar fi schimbările
generate de speciile climatice globale, modele de consum
alogene invazive
ale populației, activitățile economice
(silvicultură,
piscicultură,
transporturi, industrie, etc.), dinamica
modului de utilizare a terenurilor
(considerând
urbanizarea
și
abandonul
terenurilor).
Pentru
variabilele cheie se vor realiza
scenarii de evoluție.
Comitetul de Întâlnirea
Se vor valida principiile, obiectivele
Coordonare Comitetului
de generale și obiectivele specifice ale
Coordonare
PNAACIP, problemele specifice ale
gestionării speciilor alogene invazive
în România și evalua factorii ce pot
contribui la accentuarea problemelor
generate.
Experți
Ierarhizarea
și Problemele identificate anterior vor fi
Obiectiv 3
prioritizarea
ierarhizate și prioritizate de către
problemelor
grupurile de lucru, folosind un
mecanism similar cu cel al planurilor
de acțiune pentru mediu. Vor fi
identificate speciile alogene invazive
prioritare pentru intervenție, precum
și domeniile prioritare unde sunt
necesare măsuri urgent.

Calendar
derulare

de

specifice
speciilor
invazive
România

Februarie 2020
Martie-Aprilie
2020

Aprilie 2020

Martie-Mai 2020
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Cine

Activitate

Grupurile de Întâlnirea
Lucru
Grupurilor de Lucru
pentru
validarea
problemelor
prioritare

Comitetul de Întâlnirea
Coordonare Comitetului
de
Coordonare
Experți
Stabilirea de măsuri
Obiectiv 3
concrete
pentru
PNAACIP

Comitetul de Întâlnirea
Coordonare Comitetului
de
Coordonare
Grupurile de Întâlnirea
Lucru
Grupurilor de Lucru
pentru stabilirea de
măsuri
pentru
PNAACIP

Descriere activitate

Calendar
de
derulare
Problemele identificate anterior vor fi Mai 2020
ierarhizate și prioritizate de către
Grupurile de Lucru, folosind un
mecanism similar cu cel al planurilor
de acțiune pentru mediu. Vor fi
identificate speciile alogene invazive
prioritare pentru intervenție, precum
și domeniile prioritare unde sunt
necesare măsuri urgent.
Validarea și discutarea Ierarhizării și Iulie 2020
Prioritizării realizate de către
Grupurile de Lucru.
Se vor delimita acțiuni concrete Iunie-Decembrie
pentru gestionarea speciilor alogene 2020
invazive la nivel național, regional și
local, având în vedere toate
problemele evidențiate anterior și
categoriile de specii reprezentative
pentru teritoriul României.
Se vor analiza acțiunile concrete și Septembrie 2020
stabili obiectivele pentru întâlnirile
Grupurilor de Lucru.
Se vor valida și discuta acțiunile Noiembrie 2020
identificate de către experți. Pentru
fiecare acțiune se vor menționa cel
puțin
următoarele
aspecte:
fundamentare, ținte clare, indicatori
de
monitorizare,
termen
de
implementare, măsuri eficace de
gestionare a speciilor alogene
invazive de interes pentru Uniunea
Europeană pentru care s-a constatat că
sunt răspândite la scară largă pe
teritoriul României, resurse necesare,
instituții responsabile, mod de
aplicare, resurse necesare pentru
implementare, inclusiv financiare.
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Cine

Activitate

Descriere activitate

Calendar
de
derulare
Se va valida forma finală a acțiunilor Decembrie 2020
de din PNAACIP.

Comitetul de Întâlnirea
Coordonare Comitetului
Coordonare
Experți
Estimarea costurilor
Obiectiv 3
pentru intervențiile
de
reducere
a
impactului speciilor
invazive pe categorii
taxonomice

Experți
Obiectiv 3

Elaborarea
PNAACIP

Comitetul de Întâlnirea
Coordonare Comitetului
Coordonare

Pentru fiecare acțiune se vor
menționa cel puțin următoarele
aspecte: fundamentare, ținte clare,
indicatori de monitorizare, termen de
implementare, măsuri eficace de
gestionare a speciilor alogene
invazive de interes pentru UE pentru
care s-a constatat că sunt răspândite
la scară largă pe teritoriul României,
resurse necesare, instituții
responsabile, mod de aplicare,
resurse necesare pentru
implementare, inclusiv financiare.
Se va elabora PNAACIP prin
agregarea componentelor realizate și
validate anterior. PNAACIP va
cuprinde minim o parte introductivă,
o evaluare a situației existente la nivel
european și național legată de speciile
alogene invazive, o componentă
legată de evaluarea problemelor
existente și de ierarhizare a acestora și
un plan de acțiuni, validat din punct
de vedere al costurilor estimate.
PNAACIP se va aviza de către
de Comitetul de Coordonare, pe baza
unui document care va constitui baza
implementării măsurilor stabilite în
cadrul acestuia.

Ianuarie – Iunie
2021

Aprilie 2021
Iunie 2021

Mai 2021

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

-

